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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 

•  Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία 

•  Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν 

•  Ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες  

•  Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 

•  Ψυχική ανθεκτικότητα, ατομική και δημόσια υγεία 

•  Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας  

•  Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

•  Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα 

•  Αγορά εργασίας και απασχόληση  

•  Πολιτικές για την ανάπτυξη 

•  Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση 

•  Δομές κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

•  Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα  

•  Πολιτική και κοινωνική ζωή 

•  Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση 

•  Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία 

•  Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία 

•  Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

•  Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση 

•  Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση 

•  Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία  

•  Πολιτικές για την εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης 

•  Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά 

•  Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις  

•  Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες 

•  Εκπαίδευση για την αειφορία  

•  Επαγγελματικός προσανατολισμός 

•  Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση  

•  Εκπαιδευτικές έρευνες 
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Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, 

ΑΔΕΔΥ 

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

Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης 

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

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο  

Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

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

Ράπτης Αριστοτέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

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

Αιγαίου 

Ρογδάκη Αγάθη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμματέας Επιστημ. Ομίλου Κύπρου 

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

Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σιφακάκης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής 

Σολωμού Αιμίλιος, Ιστορικός, Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Στριλιγκάς Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε., Π.Δ.Ε. Κρήτης 

Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

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

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

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

Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα 

Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο  Κρήτης 

Χατζησωτηρίου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Χρυσουλάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής 
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μαράκη Ελένη 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπελαδάκης Εμμανουήλ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Στριλιγκάς Γεώργιος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 

Ντρουμπογιάννης Χρήστος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Τζωρτζάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αρβανίτης Χριστόφορος,  

Χανιωτάκης Ιωάννης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Καπετάνιου Ελένη,  

Τσουβαλά Αλεξία 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
Μαρινάκη Ζαφειρούλα,  

Μαρκάκη Ειρήνη 

 

 

 

ΜΕΛΗ: 

Βαμβουκάκης Φίλιππος  

Βλαχοκυριάκου Φωτεινή 

Βογιατζή Μαρίνα 

Γερακιανάκη Γαλάτεια 

Διαλυνά Ευαγγελία 

Ζερβού Νίκη 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος 

Καλέμης Κωνσταντίνος 

Καλογεράκης Γεώργιος 

Καραμητόπουλος Θεόδωρος  

Καφφετζάκη Καλλιόπη 

Κουβάτσου Εύα 

Κουτσογιαννάκη Εύα 

Λίπα Βασιλική 

Λυρώνη Χρύσα 

 Μαρής Γιάννης  

Μαρινάκη Μαρία 

Μαρκογιαννάκη Σοφία 

Μαυράκη Μαρία 

Μίλκα Μαρία 

Μπελαδάκη Δέσποινα 

Μπελαδάκη Νίκη 

Ντρουμπογιάννης Αντώνης 

Ντρουμπογιάννης Σταύρος 

Παπαζαχαριάκη Μαριλένα 

Παπαπέτρου Σάββας  

Παρασύρης Βαγγέλης 

Παρίση Μαρία 

Πατεράκη Άννα 

Πετούσης Γιώργος 

Σηφακάκης Πολυχρόνης 

Σιφάκης Νίκος 

Στριλιγκά Μαλαματένια 

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 

Ψαλτάκη Ευγενία 
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Γραμματεία του Συνεδρίου - Ομάδες Εργασίας 

 

Αναγνωστάκης Γεώργιος  

Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη 

Γιαλιτάκης Νίκος 

Γρηγοράκης Ιωάννης 

Δαγκωνάκη Χρύσα  

Διαμαντούλη Ευθαλία 

Δρακάκη Μαρία 

Εζανίδου Παναγιώτα  

Ευαγγελίδης Χρήστος 

Θεοφάνους Ειρήνη 

Καλυκάκη Έφη 

Καρακωνσταντάκης Γιώργος 

Καρκανάκη Μαρία 

Καρκανάκης Στυλιανός 

 Καρπαθιωτάκη Δήμητρα 

Κοκκίνη Μαρία 

Κοκοβάκης Εμμανουήλ 

Κοπιδάκη Αικατερίνη 

Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας  

Κουφάκη Μαρία 

Κτιστάκη Φεβρωνία 

Λαμπράκης Εμμανουήλ 

Μαράκη Αγγελική  

Μαρκογιαννάκη Αθηνά 

Μπάρα Αθηνά 

Μπελαδάκη Μαρία 

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ 

Παπαδημητράκη Ευαγγελία 

Παπαζαχαριάκη Ιωάννα 

Πατεράκη Ευαγγελια  

Περυσινάκη Εμμανουέλα 

Πλουμάκη Λιάνα 

Σκουλά Ειρήνη 

Στιβακτάκη Καλλιόπη 

 Στριλιγκά Μαρία 

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Τσικαλάκης Γιάννης 

Φαραζάκης Νικόλαος 

Φουντουλάκης Αντώνιος 

Χαλκιαδάκη Αρετή 
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης 

Για έβδομη συνεχή χρονιά το Ι.Α.ΚΕ. διοργανώνει ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

διαμορφώνει η πανδημία το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας εκτείνεται οριζόντια στο 

σύνολο της σύγχρονης πραγματικότητας. Με αυτό το δεδομένο οι προκλήσεις στην εκπαίδευση, την 

οικονομία και τον πολιτισμό, απαιτούν τη συνεργασία όλων των δημοσίων φορέων και κυρίως της 

κοινωνίας των πολιτών.  

 

Με πυξίδα την αλληλεγγύη, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ως Περιφέρεια 

Κρήτης, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στη διοργάνωση και του φετινού συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. 

Μιας διοργάνωσης που προστίθεται στις πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση του δικτύου προστασίας 

που χρειάζονται τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες πολλαπλών μορφών αντιξοοτήτων και 

ανισοτήτων.  

 

Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τη διοίκηση του Ι.Α.ΚΕ., την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή 

και βεβαίως όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους.. 

 

Σταύρος Αρναουτάκης  

 

Περιφερειάρχης Κρήτης  
 

 

Χαιρετισμός Δημάρχου Μαλεβιζίου 

Αποτελεί μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο Μαλεβίζι το 7ο διεθνές συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «κοινωνική ευαλωτότητα και 

ανάπτυξη: προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό». 

 

Στη δύσκολη ιστορική συγκυρία που ζούμε, μέσα στην παρατεταμένη ανασφάλεια και σε μιαν 

εποχή όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στην ίδια την 

επιβίωσή της, όπου εύκολες απαντήσεις στα μεγάλα οικουμενικά προβλήματα δεν υπάρχουν και που 

οι μέχρι τώρα δοκιμασμένες «συνταγές» γνωρίζουν τα όριά τους,  η διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων 

η κατάθεση προβληματισμών, η επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση, που αναφέρεται στην 

εκπαίδευση ως βασικού παράγοντα της κοινωνικής ανάπτυξης,  αποτελούν αναγκαία συνθήκη για 

την κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών ζητημάτων. 

Παιδεία και εκπαίδευση αποτελούν αυταξίες, που καλούνται να απαντήσουν στις ανάγκες της 

κοινωνίας και της οικονομίας και διαμορφώνουν τον πολιτισμό μας. Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 

βιώνουν συχνά τον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία αποτελώντας από τη μια τους 

«φτωχούς συγγενείς» της όποιας ανάπτυξης και από την άλλη ταυτόχρονα παράγοντα υπονόμευσής 

της. Όσο πιο ευρύ είναι το φάσμα της ευαλωτότητας, τόσο πιο δύσκολα επιτεύξιμο γίνεται το 

εγχείρημα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης.    

 

Τα τελευταία χρόνια οι ανισότητες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διευρύνονται 

δραματικά. Στην περίοδο της πανδημίας, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, το φαινόμενο αυτό 

εντείνεται ακόμα περισσότερο: Για ποιες στέρεες βάσεις κοινωνικής ανάπτυξης λοιπόν μπορούμε να 

μιλήσουμε, όταν οι αιτίες που καθιστούν ευάλωτες μεγάλες κοινωνικές ομάδες διευρύνονται και  
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καθίστανται ο κύριος λόγος «αποκλεισμού» από την εκπαιδευτική διαδικασία, από την οικονομική 

δραστηριότητα και τον πολιτισμό;  

 

Τα ερεθίσματα του συνεδρίου, η δουλειά των συνέδρων οι ιδέες και οι ευαισθησίες τους, η 

κατάρτιση και το πάθος των διοργανωτών, σίγουρα θα δημιουργήσουν καίρια ερεθίσματα 

αναζήτησης απαντήσεων και κατάρτισης ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης,  προκειμένου να 

προχωρήσει η κοινωνία μας ένα βήμα μπροστά προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση 

η ενεργή συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας σε αυτό. Η κοινωνική ανάπτυξη 

προϋποθέτει την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.  

 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο 7ο συνέδριο του ΙΑΚΕ! Είμαι σίγουρος ότι τα συμπεράσματά του 

θα συνεισφέρουν προωθητικά στην αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας! 

Ο δήμος Μαλεβιζίου είναι ευαίσθητος σε ζητήματα κοινωνικής ευαλωτότητας. Στα πλαίσια αυτά 

παρεμβαίνει με νέες σύγχρονες υποδομές, ώστε κανένα παιδί και κανείς ενήλικας να μην αποκλείεται 

από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Ας δοθεί από το Μαλεβίζι η ώθηση και η έμπνευση αυτή που είναι απαραίτητη για την επιτυχία 

του σκοπού του έβδομου συνεδρίου σας! 

 

 

Μενέλαος Μποκέας 

 

Δήμαρχος Μαλεβιζίου 

 

Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του 

Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής 

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του 

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα   

 

«Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: 

Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό», 

 

που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 9 έως και 11 Ιουλίου 2021, στο συνεδριακό 

κέντρο του ξενοδοχείου TUI Magic Life Candia Maris.  

Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο εφαρμογής πρωτόγνωρων για την κοινωνία μας 

περιοριστικών μέτρων, που όμως είχαν σκοπό την προστασία της υγείας μας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα 

αυτή τη φορά που θα συναντηθούμε στα πλαίσια αυτής της πολύ σημαντικής επιστημονικής 

διοργάνωσης, είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης. 

Έχοντας όλοι πολύ πρόσφατη και φρέσκια την εμπειρία της υγειονομικής κρίσης, που σε ένα 

βαθμό παραμένει απειλητική, θεωρούμε ότι το φετινό μας Συνέδριο αποκτά μια εξέχουσα 

συγκυριακή σημασία. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, όμως, ότι η ελληνική κοινωνία μπήκε σ’ 

αυτήν την περιπέτεια όντας ήδη τραυματισμένη από την οικονομική κρίση και τη μεγάλη ύφεση που 

προηγήθηκε. Μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε και σ’ ένα βαθμό ακόμα βιώνουμε μια απέραντη 

κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου και εκατομμύρια 

ανθρώπους. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, όπως είναι αναμενόμενο, οξύνονται οι κοινωνικές και οι 

οικονομικές ανισότητες, η κοινωνική δικαιοσύνη υπονομεύεται, διευρύνεται η κοινωνική αδικία και 

τα μέτρα κοινωνικής προστασίας περιορίζονται. Πολλοί αναφέρουν ότι στη διάρκεια αυτής της 
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κρίσης έχει αλλάξει ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων, ενώ έχουν  επηρεαστεί οι θεμελιώδεις αρχές 

και η λειτουργία της Δημοκρατίας, έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και έχουν 

ενταθεί τα φαινόμενα, βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

Είναι φανερό ότι οι συνθήκες αυτές απειλούν ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνίες, οι οποίες 

καλούνται να ανταποκριθούν με ακόμα πιο δυσμενείς όρους στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. 

Θεωρούμε αναγκαίο να θέσουμε τα ζητήματα αυτά στο πεδίο προβληματισμού της επιστημονικής 

κοινότητας, με σκοπό την αναζήτηση προοπτικής στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιούργησε αυτή η μακρά περίοδος κρίσης. Αντλώντας 

γνώσεις και εμπειρίες από το χώρο της επιστημονικής έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών οι συμμετέχοντες στο 7ο Συνέδριό μας θα επιχειρήσουν να κάνουν τις προτάσεις τους με 

αναφορά στα πεδία της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού. 

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας μέσα από τη μελέτη των περιλήψεων που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτόν τον τόμο δίνουμε τη δυνατότητα σε αξιόλογους ομιλητές από τη χώρα μας 

και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, να αναπτύξουν τις ιδέες και τις 

προτάσεις τους μέσα από ποικίλου ενδιαφέροντος και προβληματισμού προσεγγίσεις. Με τον 

δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις παρουσιάσεις, τα 

συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις, θα φωτιστούν 

με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο, πολλές πτυχές της Κοινωνικής Ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο 

του προβληματισμού βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και 

ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε 

κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών. Κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προσδιορίζουν το αίτημα για την 

επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, είναι η μελέτη των αιτίων που το προκαλούν ή το 

ενισχύουν, η αποτύπωση των όψεων, των διαστάσεων και των συνεπειών του και κυρίως η 

αναζήτηση προτάσεων για τον περιορισμό του, στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής 

ανάπτυξης.  

Βασικός σκοπός του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η επιστημονική 

διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή, ιδιαιτέρως στις συνθήκες 

της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερη στόχευση είναι η μελέτη των όψεων του φαινομένου 

στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, 

καθώς επίσης ο επιστημονικός ο διάλογος για την αντιμετώπισή του. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστημών και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη επιστημονική συζήτηση. Αξιοποιώντας 

την εμπειρία από τη διοργάνωση των προηγούμενων έξι πολύ επιτυχημένων Συνεδρίων μας, θα 

προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης.  

Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη 

Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου και συνεχίζουν να εργάζονται 

για την υλοποίησή του.  

Εκ μέρους της  Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής       Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

 

Ελένη Π. Μαράκη                                                         Σπύρος Χ. Πανταζής 

 

 Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαιδευτικής και                                        Ομότιμος Καθηγητής 

 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ηρακλείου                                    Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Εκπαίδευση για την αειφορία 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ΄΄ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Βογιατζή Ειρήνη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ2 

 

Πολάκη Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ2 

 

Χαλκεύς Αντώνιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ3 

 

Περίληψη  

Το πρόγραμμα «Οι πολλαπλές μας ταυτότητες» που σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί στο 

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης-Ρέθυμνο και στην παρουσίαση του οποίου στοχεύει η 

παρούσα εργασία, αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την πολιτισμική ταυτότητα 

των μαθητών προκειμένου να καλλιεργήσει δεξιότητες δημοκρατικής πολιτειότητας. Η φιλοσοφία 

του εστιάζεται στην οπτική ότι η δημοκρατία είναι στάση ζωής που μαθαίνεται μέσα από την πράξη, 

γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε βιωματικές, συνεργατικές και διαθεματικές δράσεις. Υιοθετεί τις 

σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. 

Θεωρητικά υποστηρίζεται από την προσέγγιση του αναστοχασμού στη διδακτική πράξη και τις 

βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αποσκοπεί μ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση 

της ενσυναίσθησης και στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας αποδοχής, εμπιστοσύνης, σεβασμού και 

δημιουργικής αλληλεπίδρασης που θα επηρεάσουν θετικά και τη μαθησιακή διαδικασία. Ως εκ 

τούτου η πολιτιστική πρόκληση αποτελεί ευκαιρία  διαμόρφωσης της δημοκρατικής ταυτότητας των 

μαθητών και μελλοντικών πολιτών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: πολιτιστική πολυμορφία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, δημοκρατική 

κουλτούρα. 

 

1.Εισαγωγή  

Η πολιτιστική πολυμορφία αναγνωρίζεται ως βασική παράμετρος στη διαμόρφωση ενός πιο 

βιώσιμου μέλλοντος για τις κοινωνίες. Η ανταλλαγή της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης 

λειτουργεί ως μέσο για την κατανόηση των προκλήσεων του 21ου αιώνα και συνακόλουθα την 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων μας να ανταποκριθούμε σ’ αυτές. Από τις σημαντικότερες προκλήσεις 

η έννοια της δημοκρατικής πολιτειότητας και ο ρόλος της εκπαίδευσης σ’ αυτήν. Αξιοποιήσιμα 

στοιχεία στην καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη με δημοκρατικές αρχές και πεποιθήσεις 

αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών 

αλλά και οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις. Ο διαπολιτισμικός διάλογος που αναπτύσσεται προωθεί 

το αίσθημα του ανήκειν και της συνεργασίας και συνιστά άσκηση δημοκρατίας. 
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2.Κυρίως μέρος 

2.1Εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 Ας συστηθούμε  

Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Κρήτης-Ρέθυμνο. Ένα από τα τρία τμήματα. 

Στο δυναμικό του εγγράφονται είκοσι πέντε (25) μαθητές/τριες από τους/τις οποίους/ες οι οκτώ (8) 

είναι παιδιά αλλοδαπών, μεταναστών και προσφύγων. Μάλλον τυπικό δείγμα του μαθητικού 

πληθυσμού - παρά τη διαφοροποίηση στο ποσοστό που μπορεί να παρατηρηθεί - που συναντούμε ως 

εκπαιδευτικοί στο σημερινό ελληνικό σχολείο. Σε κάθε σχολική αίθουσα αντανακλάται πλέον η νέα 

πολυπολιτισμική πραγματικότητα με τη συνύπαρξη παιδιών που είναι φορείς ενός διαφορετικού 

κοινωνικο-πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου.  

Η πολυπολιτισμική αυτή σύνθεση έρχεται να διευρύνει το φάσμα της ετερογένειας, την ούτως 

ή άλλως υφιστάμενη διαφορά ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό 

στυλ (Tomlinson, 2014), της σύγχρονης σχολικής τάξης. Στο συγκεκριμένο τμήμα η διαβάθμιση που 

παρατηρείται στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας και το μορφωτικό επίπεδο των 

γονιών των μαθητών επηρεάζουν και τη μαθησιακή ετοιμότητα και στυλ (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 

2008). Το ένα τρίτο περίπου των μαθητών προέρχεται από οικογένειες με σχετικά υψηλό κοινωνικό-

οικονομικό και μορφωτικό status, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και παιδιά εκπαιδευτικών, 

ενώ το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των οικογενειών των αλλοδαπών μαθητών    είναι χαμηλό.  

Το μαθησιακό περιβάλλον με αυτά τα χαρακτηριστικά οπωσδήποτε καθιστά τον ρόλο μας ως 

εκπαιδευτικών πιο σύνθετο και απαιτητικό με στόχο πάντα τη βελτίωση της διδακτικής πράξης και 

την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Η σχετική εξοικείωση, εξαιτίας του 

ευέλικτου θεσμικού πλαισίου και της φιλοσοφίας του σχολείου, ως Πειραματικού, με μαθησιακές 

δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργατικότητα, τη βιωματική και εμπλαισιωμένη μάθηση 

συνεπικουρεί την υιοθέτηση μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Γενικά η κουλτούρα του 

σχολείου δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που προωθεί τη μάθηση και την καινοτομία, 

που σχετίζεται με τη γνώση, και ενθαρρύνει τον διαμοιρασμό της. Έτσι, δημιουργούνται κανάλια 

επικοινωνίας ευνοϊκά για την αξιοποίηση της άρρητης γνώσης που προέρχεται από τις πρακτικές 

διδασκαλίας και την επαγγελματική μας εμπειρία.  

Η διαχείριση, όμως, στην καθημερινή μας πρακτική των διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών 

σ’ ένα τέτοιο τμήμα μικτής δυναμικότητας, και ως προς τη σύνθεση και ως προς τις επιδόσεις, απαιτεί  

μια διαρκή (ανα)στοχαστική οπτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα συνεχές βλέμμα πάνω στις 

συνθήκες του τμήματος και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε να 

αντιμετωπίζονται προβληματικές καταστάσεις, να επαναπροσδιορίζονται η παιδαγωγική προσέγγιση 

και οι διδακτικοί στόχοι, για να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις μαθησιακές ανάγκες 

του τμήματος.  

2.2 Θεωρητικό πλαίσο 

Ας (ανα)στοχαστούμε 

Παρά την ετερογένεια σε γενικές γραμμές το κλίμα της τάξης έχει θετικό πρόσημο. Όχι μόνο 

δεν παρουσιάζονται αντιπαραθέσεις μεταξύ των μαθητών, αλλά επικρατεί υποστηρικτική διάθεση 

και αναπτύσσονται αρμονικές έως και φιλικές σχέσεις. Η αδυναμία, όμως, ενεργοποίησης των 

μαθητών και συμμετοχής τους στο διδακτικό γίγνεσθαι αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης του 

προβληματισμού μας. Η προσπάθεια εφαρμογής τεχνικών διδασκαλίας και διδακτικών μεθόδων 

προερχόμενων από το "οπλοστάσιο" των δράσεων – τυπικών (σεμινάρια, εργαστήρια, επιμορφώσεις) 

και άτυπων(επισκόπηση αρθρογραφίας-βιβλιογραφίας) - της επαγγελματικής μας ανάπτυξης 

απέβαιναν αναποτελεσματικές. Οι θεωρητικές μας παραδοχές συνέκλιναν στον κοινωνικο-κεντρικό 

χαρακτήρα της μάθησης (Vygotsky, 1978), η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης με τους 

άλλους, σύμφωνα με τις  εποικοδομητικές και κοινωνιο-πολιτισμικές προσεγγίσεις.  Η πεποίθηση ότι 
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το κοινωνικό περιβάλλον επιδρά και επηρεάζει το περιεχόμενο της μάθησης και καθορίζει την 

ανάπτυξη του ατόμου (Ματσαγγούρας, 2000), ενώ η μάθηση, σύμφωνα με τον Bruner, αποτελεί μία 

επικοινωνιακή διαδικασία, μία συνεργασία που δημιουργείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων με την 

ανταλλαγή απόψεων (Παναγάκος, 2001), αποτελούσε τον άξονα των εκπαιδευτικών και διδακτικών 

πρακτικών μας.  

Ζητούμενο, παρόλα αυτά, παρέμενε η διαμόρφωση του τμήματος σε κοινότητα μάθησης και η 

αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και των μαθητών-εκπαιδευτικών για την οικοδόμηση της 

γνώσης.  Η αμηχανία και η αβεβαιότητα που μας προκαλούσε αυτή η κατάσταση κινητοποίησε ένα 

μηχανισμό προβληματισμού, διερεύνησης και επανεξέτασης της διδακτικής πράξης με διττή 

στόχευση: αφενός τον επαναπροσδιορισμό της παιδαγωγικής μας προσέγγισης και των διδακτικών 

πρακτικών, ώστε να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις μαθησιακές ανάγκες του 

τμήματος αφετέρου την ανατροφοδότηση του ρόλου μας μέσα από τον προβληματισμό και την 

επανατοποθέτησή μας σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης. 

Ο προβληματισμός αυτός ήταν η αφετηρία της αναστοχαστικής διαδικασίας που μας ώθησε στην 

αναζήτηση των τρόπων και τη λήψη αποφάσεων που θα μας απάλλασσαν από αυτή την κατάσταση 

της αμφιβολίας και αβεβαιότητας (Dewey 1933, Schön, 1983). Επειδή η αναστοχαστική πρακτική 

ενισχύεται με τη συνεργασία, την ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και 

προτάσεων (Rodgers, 2002) προσανατολιστήκαμε σε μια πρακτική συλλογικού αναστοχασμού 

"πάνω στη δράση μας" (reflection–on–action) (Schön, 1983). Τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 

που υπηρετούσαμε μας πρόσφεραν μια πιο συστηματική και ολιστική οπτική.  

Μέσα από τη διάδραση και τον αναστοχαστικό διάλογο εμβαθύναμε στην κατανόηση των 

προσωπικών μας αξιών και θεωριών, των ρητών και άρρητων πεποιθήσεων που επηρέασαν τις 

πρακτικές μας (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Οι παγιωμένες αντιλήψεις για την έλλειψη δυνατότητας 

παρεκτροπής από την ύλη και τον ρυθμό με τον οποίο αναμένεται να προχωρά επηρέασαν και την 

αντίληψή μας για τη στάση των μαθητών και τις προσδοκίες που είχαμε απ’ αυτούς. Διαπιστώσαμε 

ότι, επηρεασμένοι από τους χρονικούς περιορισμούς και τις κατευθύνσεις του αναλυτικού 

προγράμματος, δε λαμβάναμε αρκετά υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο και ως προς τη διαδικασία και 

ως προς τη στοχοθεσία των πρακτικών μας. Και οι δύο συνέτειναν στην καλλιέργεια γνωστικών 

στόχων και δεξιοτήτων και αντίστοιχα διαμορφωνόταν και η νοηματοδότηση της ενεργής 

συμμετοχής των μαθητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητοκεντρικές τεχνικές που 

προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε να μη δημιουργούν ούτε την ευκαιρία ούτε τα κίνητρα στους 

μαθητές. Στην προσπάθεια λ.χ ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων αρκετοί έμεναν αμέτοχοι και 

κάποιοι, πολλές φορές μάλιστα με προθυμία, επιφορτίζονταν με το βάρος της υλοποίησης των 

εργασιών. Αυτό σήμαινε ότι και μέσα στην ομάδα δεν υπήρχαν διαλεκτικές αποφάσεις αλλά 

ανάληψη ατομικών πρωτοβουλιών.  

Η αναστοχαστική αυτή διερεύνηση οδήγησε στην αμφισβήτηση των παραδοχών σε σχέση με 

την ενεργητική συμμετοχή και των προσδοκιών που είχαμε από τους μαθητές. Η θετική και πρόθυμη 

ανταπόκριση στα ερωτήματα και η συμμόρφωση με τις οδηγίες του διδάσκοντα ήταν το μέτρο 

σύγκρισης. Συνακόλουθα, οι προσδοκίες μας διαμορφώνονταν με κριτήριο την επίτευξη των στόχων 

βάσει του αναλυτικού προγράμματος και όχι τη διαδικασία. Η οπτική, όμως, αυτή δεν αντιμετώπιζε 

δίκαια και ισότιμα τους μαθητές, γιατί δε λάμβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις 

τους ούτε ενίσχυε τους παράγοντες που θα επιδρούσαν εποικοδομητικά στη μαθησιακή διαδικασία.  

Η διεργασία αυτή είχε μετασχηματιστικό χαρακτήρα και δημιούργησε μια πρόκληση για τον 

ρόλο μας ως εκπαιδευτικών και τις διδακτικές μας επιλογές. Η διαμόρφωση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος που από τη μια να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και από την άλλη να δίνει 

στον καθένα τις ευκαιρίες που έχει ανάγκη για την εξέλιξη και την ανάπτυξή του (Φύκαρης 2010) θα 

έκανε τον ρόλο μας περισσότερο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό παρά ελεγκτικό. Αυτό, εκτός από 

κίνητρο, θα άφηνε και χώρο στους μαθητές να συμμετέχουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους και να 

εκφράζονται ελεύθερα.  
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  2.3 Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Ο σχεδιασμός μιας δραστηριότητας ημιτυπικής μορφής γραμματισμού θεωρήσαμε ότι ήταν η 

κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση. Μια τέτοια δραστηριότητα, απαλλαγμένη από το άγχος του 

χρόνου και των αναλυτικών προγραμμάτων, θα δώσει έμφαση σε μια ευέλικτη διαδικασία που θα 

αυξήσει τον βαθμό αυτεπίγνωσης τους. Η αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων, μέσα 

από κατάλληλα διαμορφωμένες εκπαιδευτικές δράσεις, θα καλλιεργήσει τη δεξιότητα της 

αυτοπεποίθησης και της θετικής αίσθησης για τις δυνατότητες τους και θα ενεργοποιήσει το 

ψυχοπνευματικό δυναμικό τους, ώστε να θέτουν ερωτήματα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Η 

εμπλοκή, επίσης, σε συλλογικές διαδικασίες θα ενισχύσει την κοινωνική επίγνωση και την 

κατανόηση των συναισθημάτων, αρχών, αξιών, προτεραιοτήτων και αναγκών των άλλων 

δημιουργώντας ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης, υποστηρικτικό για διαπραγμάτευση. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ενεργή συμμετοχή προσλαμβάνει άλλο περιεχόμενο από αυτό που 

δημιούργησε τον αρχικό προβληματισμό μας και συνδέεται με την άσκηση σε δεξιότητες 

δημοκρατικής αγωγής, που προϋποθέτουν ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και σεβασμό στη 

συγκρότηση της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας.  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι φάσεις της δραστηριότητας και οι στόχοι που κάθε 

μια εξυπηρετούσε. Πρέπει να επισημανθεί ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν, 

ενώ ξεκίνησε, δεν κατάφερε να υλοποιηθεί. Η τηλεκπαίδευση κρίναμε ότι θα αλλοίωνε τον 

βιωματικό της χαρακτήρα της και αποφασίσαμε να μεταθέσουμε την εφαρμογή του για την επόμενη 

σχολική χρονιά. Ως εκ τούτου ο σχεδιασμός είναι επί χάρτου και δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε 

αποτελέσματα.  

Δραστηριότητα  

 

«Οι πολλαπλές μας ταυτότητες» 

Δεδομένου ότι τα πολιτισμικά εργαλεία, και κυρίως η γλώσσα, αποτελούν παράγοντες που 

διαμεσολαβούν για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς η αξιοποίηση των πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών των μαθητών θα θέσει τη δραστηριότητα σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τα 

παιδιά και μέσω της διυποκειμενικότητας θα συμβάλει στην κατασκευή κοινού νοήματος. 

Εισαγωγική δραστηριότητα: αυτεπίγνωση 

Στόχοι 

Γνωστικές δεξιότητες: καλλιέργεια προφορικού λόγου, ανάκληση εμπειριών, ανάπτυξη 

φαντασίας  

 

Τεχνικές 

• Ιδεοθύελλα. Ζητούμε από τους μαθητές να εκφράσουν με μια λέξη τι τους φέρνει συνειρμικά 

στο μυαλό η λέξη πολιτισμός. Αυτό θα ανοίξει ένα πλαίσιο συζήτησης ως προς τη 

διαφοροποίηση αλλά και την ταύτιση των ιδεών τους.  

• Αφήγηση. Ανάλογα με τη λέξη που νοηματοδοτεί το περιεχόμενο του πολιτισμού να 

περιγράψουν μια εμπειρία τους που θεωρούν πολιτιστική.  

• Φαντασία: Αποτύπωση της έννοιας ή της εμπειρίας τους με μη λεκτικούς τρόπους π.χ: αν ο 

πολιτισμός ήταν χρώμα / είχε σχήμα ποιο θα ήταν;   

• Αντίστοιχες δραστηριότητες μπορούμε να ζητήσουμε με τη λέξη διαφορές/διαφορετικότητα. 

• Η αξιοποίηση στοιχείων της δραστηριότητας θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα τρόπο 

χωρισμού των μαθητών σε ομάδες π.χ όσοι επιλέξουν το ίδιο χρώμα ή δώσουν την ίδια λέξη 

για τον πολιτισμό. 

Διερευνητική δραστηριότητα: αυτεπίγνωση-κοινωνική επίγνωση 
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Στόχοι  

Γνωστικές δεξιότητες: περιγραφή, σύγκριση, ερμηνεία, προφορική έκφραση και παρουσίαση, 

επιχειρηματολογία, αξιολόγηση. 

Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων, συζήτηση, αναγνώριση και 

αποδοχή, ενσυναίσθηση.  

Δεξιότητες συμπεριφοράς: δεκτικότητα, ανταπόκριση, δημιουργικότητα.  

Τεχνικές 

• Συζήτηση. Μέσα στην ομάδα οι μαθητές επιλέγουν μια κοινωνική περίσταση (ονομαστική 

γιορτή, γενέθλια, επέτειοι) και συζητούν τις εκδηλώσεις που τη συνοδεύουν. Διερευνούν 

κοινά και διαφορετικά στοιχεία και προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν με βάση γεωγραφικούς, 

ιστορικούς, κοινωνικούς παράγοντες. Αποτυπώνουν τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που 

τους δημιουργούν. Τα καταγράφουν και τα ταξινομούν με ιεραρχικές και αντιθετικές σχέσεις.  

• Δραματοποίηση. Με παγωμένη εικόνα ή παιχνίδια ρόλων επιλέγουν να παρουσιάσουν στην 

τάξη αυτές τις ιεραρχικές ή αντιθετικές σχέσεις των συναισθημάτων τους και τα γεγονότα 

που τα προκάλεσαν. 

• Παρουσίαση. Σε επόμενη συνάντηση παρουσιάζονται από κάθε μέλος της ομάδας στην 

ολομέλεια αυτές από τις πολιτιστικές εμπειρίες που άκουσαν και τους έκαναν εντύπωση και 

αιτιολογούν την επιλογή τους.  

• Συνέντευξη. Παίρνουν συνέντευξη από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους και 

συγκεντρώνουν πολιτιστικά στοιχεία του τόπου τους. 

• Αναζήτηση. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αναζητούν οικεία πολιτιστικά στοιχεία 

σε άλλες εκφάνσεις της ζωής. Προσφορότερο πεδίο γι’ αυτό είναι η λογοτεχνία και 

γενικότερα η τέχνη. Δυσκολότερο είναι η σύνδεση του πολιτισμού με την επιστήμη στη 

διαχρονία και τη συγχρονία.  

• Διερεύνηση. Πάλι με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αναζητούν τις συνδέσεις ανάμεσα 

στον πολιτισμό και την τέχνη. Ενδεικτικά μπορούν να διερευνηθούν ερωτήματα όπως: 

επηρεάζουν οι πολιτιστικές συμπεριφορές την τέχνη; Επηρεάζει η τέχνη τις απόψεις μας για 

τον πολιτισμό; Τα πολιτιστικά στοιχεία με τη βοήθεια της τέχνης αλλάζουν γενικότερα τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων και σε ποια κατεύθυνση;  

• Καλλιτεχνική έκφραση- δημιουργικότητα. Εκφράζουν τα συναισθήματα αλλά και τις σκέψεις 

που τους δημιουργήθηκαν με οποιοδήποτε καλλιτεχνικό τρόπο θέλουν και παράγουν τα δικά 

τους πολιτιστικά προϊόντα.  

• Ψηφιακός γραμματισμός. Τα πολιτισμικά προϊόντα μπορούν να έχουν ψηφιακή μορφή π.χ 

ψηφιακό κόμικ 

   

Αναστοχαστική δραστηριότητα 

Στόχοι 

Γνωστικές δεξιότητες: παρατήρηση, ερμηνεία 

Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, διαπραγμάτευση 

Δεξιότητες συμπεριφοράς: αναστοχασμός, εσωτερίκευση 

Τεχνικές 

• Τέχνημα. Δίνεται στους μαθητές η σκιαγράφηση ενός παγκόσμιου χάρτη. Πρέπει ο καθένας 

να χρωματίσει με χρώμα της επιλογής του τον τόπο καταγωγής του και στη συνέχεια να 

σχεδιάσει πάνω ένα χαρακτηριστικό πολιτιστικό σύμβολο. Τους ζητούμε να ενώσουν με μία 

γραμμή τα μέρη που έχουν σημειώσει στον χάρτη. Κατόπιν, με γραμμή διαφορετικού 

χρώματος ενώνουν κοινά και διαφορετικά πολιτισμικά σύμβολα.    
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• Οπτικός γραμματισμός. Οπτικοποιούν όσα τους ενώνουν και τους χωρίζουν και 

αναστοχάζονται πάνω στις επιρροές που έχουν στην καθημερινή τους πραγματικότητα. Ποια 

στοιχεία θα επέλεγαν για να φτιάξουν το παζλ της δικής τους τάξης;  

• Πολυτροπικότητα. Τέλος ζητάμε να δημιουργήσουν συνεργατικά μια αφίσα που θα 

αποτυπώνει με εικόνα και συνθηματικό λόγο την αξιολόγησή τους για τη δράση.   

Αξιολόγηση 

Εκτός από την αφίσα η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός σύντομου γραπτού 

ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται από την κάθε ομάδα. Η δομή του θα είναι τέτοια, ώστε να 

ελεγχθούν ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών, οι σχέσεις αλληλεπίδρασης, ο μετασχηματισμός των 

αντιλήψεων και των παραδοχών τους σε σχέση με τα πολιτισμικά στοιχεία και η επίτευξη των στόχων 

σε επίπεδο γνώσεων, αξιών και στάσεων.  

Επίλογος  

Αυτοαξιολόγηση αντί επιλόγου 

Το πλουραλιστικό προφίλ των σύγχρονων κοινωνιών επανακαθορίζει τον ρόλο του πολίτη. 

Αντίστοιχα επανακαθορίζεται και ο ρόλος της εκπαίδευσης που είναι επιφορτισμένη με τη 

διαμόρφωση πολιτών με οικουμενική-παγκόσμια συνείδηση, που να μπορούν να συμβιώνουν σε ένα 

αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, υπερβαίνοντας τον ατομικισμό και ακολουθώντας πανανθρώπινες αξίες, 

ως βασικά στοιχεία μιας υπερεθνικής δημοκρατίας. Τα στοιχεία που συνθέτουν την εκπαιδευτική 

πρακτική πρέπει να επανεξετάζονται διαρκώς, για να ανταποκρίνονται στη συνεχή εξέλιξη και τις 

ανάγκες που αναδύονται.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο σχεδιασμός του προγράμματος, που με στόχευση την άρση 

των διαφορών και την ισότιμη παροχή ευκαιριών μάθησης, καλλιεργεί δεξιότητες δημοκρατικής 

πολιτειότητας. Οι πολιτισμικές διαφορές αποτελούν το εργαλείο για να προκληθεί το ενδιαφέρον των 

μαθητών και να ακολουθήσει ο καθένας το δικό του ρυθμό και στυλ μάθησης.   

Για τους εκπαιδευτικούς, επίσης, το πρόγραμμα αποτέλεσε άσκηση δημοκρατικής 

πολιτειότητας. Ο αναστοχασμός πάνω στη διδασκαλία και τις διδακτικές πρακτικές ήταν ένα μέσο 

να κατανοήσουμε τις αξίες και τις αντιλήψεις μας και να προβούμε σε συνειδητές επιλογές μέσα από 

συλλογικές διαδικασίες.    
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Περίληψη 

Ο ενεργειακός γραμματισμός των μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου αποτελεί σημαντικό 

στόχο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Ο/η 

ενεργειακά εγγράμματος/η μαθητής/τρια, ο/η περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος/η, ο/η οποίος/α 

διαθέτει κριτική σκέψη και στοχεύει στην άρση του περιβαλλοντικού αδιεξόδου, αποτελεί στόχο 

ιδεατού πολίτη του μέλλοντος. Στην παρούσα διδακτική πρόταση, με αφορμή το ποδήλατο, 

προτείνονται για υλοποίηση διαθεματικές προσεγγίσεις ενός διδακτικού διερευνητικού σεναρίου 

βασισμένο στην ιστοεξερεύνηση, κατά την οποία τα παιδιά αναζητούν - διερευνούν, συγκρίνουν, 

καταγράφουν, αναλύουν, συνθέτουν, και παράγουν το τελικό διδακτικό προϊόν, ανάγοντάς σε το 

κοινό τους κτήμα. Συνεπώς, αποτελεί σημαντικό μέσον ενίσχυσης του ενεργειακού γραμματισμού 

υπέρ της λιτής ενεργειακά συμπεριφοράς, της εξοικονόμησης, της ορθολογικής χρήσης ή μη χρήσης 

ενέργειας και πόρων, κυρίως ορυκτών καυσίμων, αλλά και της ασφαλούς κυκλοφορίας. Με την 

υλοποίηση του προτεινόμενου σεναρίου, ακόμη, ενισχύεται σημαντικά το παιδαγωγικό κέρδος, ενώ 

καλλιεργείται ο ενεργειακός και κυκλοφοριακός γραμματισμός συνδυαστικά, με τρόπο αβίαστο και 

παιγνιώδη. 

Λέξεις κλειδιά: ιστοεξερεύνηση, ενεργειακός γραμματισμός, ποδήλατο  

1. Εισαγωγή 

H σχολική πραγματικότητα, τα τελευταία έτη, διαπνέεται σε βάθος από νέες δυναμικές και 

διαστάσεις, οι οποίες εδράζονται σε νέες αναπλαισιωμένες διδακτικές προσεγγίσεις, στη σύγχρονη 

σχολική πραγματικότητα (Ψυχάρης και Καλοβρέκτης, 2017). Το νέο αυτό πλαίσιο, ακόμη, 

εμπεριέχει νέες αρχές οι οποίες εναρμονίζονται με την εκπαίδευση στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης και στις αρχές της καλλιέργειας ενός περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου και κριτικά 

σκεπτόμενου πολίτη (Παπαβασιλείου, 2015), ο οποίος αναπτύσσει κριτική και συλλογική σκέψη, 

καθίσταται ενεργειακά εγγράμματος και εφαρμόζει της αρχές της αειφορίας στην προσωπική του 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/praktika_imeridas_apotelesmata.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/praktika_imeridas_apotelesmata.pdf
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ζωή. Η καλλιέργεια ενός τέτοιου αυριανού πολίτη, δύναται να άρει τόσο το οικολογικό και 

περιβαλλοντικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η οικόσφαιρα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής 

(Ποιμενίδης, 2018) όσο και το κοινωνικό αδιέξοδο των διακρίσεων και των εντάσεων (Ποιμενίδου 

και Ποιμενίδης, 2020). 

Η ενθάρρυνση υλοποίησης μετακινήσεων με ποδήλατο είναι συχνά στόχος κατάρτισης και 

ανάπτυξης ποδηλατικών δεξιοτήτων. Έχουν υλοποιηθεί σε πολλές χώρες, πόλεις και σχολεία 

προγράμματα που αφορούν στην κατάρτιση, αναφορικά με  ποδηλατικές δεξιότητες, αλλά λίγες 

αξιολογήσεις εξετάζουν ή μετρούν τις αλλαγές που προκλήθηκαν στις ποδηλατικές πρακτικές, 

συμπεριφορές και συνήθειες (Sersli et al., 2019). 

Στον διάλογο, αναφορικά με τις αστικές μεταφορές, η ποδηλασία αντικατοπτρίζει το 

ενδιαφέρον για τη μείωση των περιορισμών, οι οποίοι εξαρτώνται από τον σχεδιασμό των 

μεταφορών, σε σχέση με τη μετακίνηση με οχήματα και τα προβλήματα κυκλοφοριακού και 

στάθμευσης στον αστικό ιστό των πόλεων (Fishman, 2016). Η ποδηλασία αφενός βελτιώνει το 

επίπεδο υγείας των ποδηλατών και σωματικής τους άσκησης, ενώ σε επίπεδο πόλεων και οικισμών, 

τα οφέλη της υιοθέτησής της για το περιβάλλον είναι εξαιρετικά σημαντικά (Götschi et al., 2016) 

Συνδέεται, ακόμη, με ζητήματα ατυχημάτων και τραυματισμού, την εξάντληση των ενεργειακών 

αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων, με ζητήματα στο κλίμα και στην ατμοσφαιρική ρύπανση και 

με ζητήματα βιωσιμότητας. Η υιοθέτηση της ποδηλασίας μειώνει σημαντικά το κυκλοφοριακό 

πρόβλημα στον αστικό ιστό των πόλεων, περιστέλλει σημαντικά την κατανάλωση υγρών καυσίμων 

και την κατανάλωση άλλων μορφών ενέργειας, περιορίζει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ως κύριο αέριο ρύπο, ο οποίος εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

ενώ προσφέρει ευεξία, άσκηση και ωφελεί την υγεία του μέσου πολίτη συνολικά (Hickman & 

Banister, 2014). Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείπεται ο σημαντικότατος ρόλος της πεζοπορίας, ο 

οποίος είναι ο παλαιότερος και ο πιο φυσικός τρόπος για να μετακινούνται οι άνθρωποι, ακόμη και 

στη σημερινή πραγματικότητα.  Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, το περπάτημα δεν θεωρείται από μόνο 

του τρόπος βασικής μεταφοράς, ενταγμένο στον πολεοδομικό σχεδιασμό (Rantala et al, 2014). 

Για τους λόγους αυτούς, η ποδηλασία και το ποδήλατο αποτελούν σημαντική διδακτική 

προσέγγιση σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας, ειδικότερα στις 

μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου, στις οποίες τα παιδιά τείνουν να αυτονομούνται μερικώς 

και να αναλαμβάνουν πιο συνειδητοποιημένα υπεύθυνες συμπεριφορές. Η συγκεκριμένη διδακτική 

προσέγγιση ιστοεξερεύνησης, ως καινοτόμος μέθοδος προσέγγισης, συμβάλλει, επίσης, σημαντικά 

στην καλλιέργεια της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, στην ανάληψη ατομικής ευθύνης 

και στην προσαρμογή των παιδιών στο πλαίσιο των προδιαγραφών της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη (Samuelsson & Park, 2017). Αυτό, γιατί εμπλέκει τα παιδιά με ενεργό βιωματικό τρόπο 

και τα καθιστά διερευνητές και διαμορφωτές της γνώσης, αυτόνομους υλοποιητές της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας και τελικούς διαμορφωτές της. Ο δε ρόλος του δασκάλου είναι καθαρά 

συνεργατικός, ενισχυτικός στην προσπάθεια και καθοδηγητικός στη διαδικασία. Αξιολογεί έμμεσα 

και ανατροφοδοτικά τους μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες καλούνται να αποτιμήσουν τόσο κατά τη 

διδακτική διαδικασία όσο και στο τελικό προϊόν, όλη τη διδακτική τους προσέγγιση (Ποιμενίδης, 

2019). Ακόμη, το ιστοεξερευνητικό αυτό διδακτικό σενάριο αποτελεί έναυσμα και πρόκληση 

ποικίλου περιεχομένου για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές/τριες, αποστασιοποιημένο από 

κάποιους τυπικούς περιορισμούς που εμπεριέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ). 

Στόχοι, σκοποί και αναπτυσσόμενες δεξιότητες 

Με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της συνεργατικής ιστοεξερεύνησης οι μαθητές/τριες 

αναμένεται να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ευαισθητοποίηση στους 5 παρακάτω άξονες: 

• Να αποκομίσουν γνώσεις για ιστορικά στοιχεία από το παρελθόν έως τις ημέρες μας σχετικά 

με το ποδήλατο και τη χρήση σου.  

• Να αποσαφηνίσουν και να κατανοήσουν πλήρως τα θετικά στοιχεία της υιοθέτησης χρήσης 

του ποδηλάτου ως φιλοπεριβαλλοντικού μεταφορικού μέσου συγκριτικά με άλλα μέσα 

μεταφοράς. 
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• Να συσχετίσουν τη χρήση του ποδηλάτου με τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν ως προς τη 

μείωση κατανάλωσης ενέργειας, την άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου, το 

κυκλοφοριακό και το χωροταξικό ζήτημα, οξύνοντας έτσι την οικολογική τους συνείδηση 

ώστε να αναλάβουν ατομική ευθύνη ως μελλοντικοί πολίτες. 

• Να αποκτήσουν ειδικότερες γνώσεις για τους κανόνες ποδηλατικής συμπεριφοράς και για τον 

απαραίτητο ποδηλατικό εξοπλισμό για λόγους ατομικής και συλλογικής ασφάλειας. 

• Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας, δεξιότητες αναζήτησης, σύγκρισης, 

αξιολόγησης στοιχείων και αποτύπωσης αυτών με ποικίλα μέσα όπως τα κείμενα, τα 

μαθηματικά και η στατιστική, οι ΤΠΕ (κειμενογράφο, προβολή παρουσίασης, υπολογιστικό 

φύλλο, διαδίκτυο, έγκυρες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή διευθύνσεις ιστού), η 

καλλιτεχνική έκφραση κ.ά. 

2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση εκμεταλλεύεται την ταχύτητα, την πολυχρηστικότητα, την 

αμεσότητα πρόσβασης σε πηγές και την εγκυρότητα αυτών, αλλά και τη δημοφιλία των ΤΠΕ και την 

εξοικείωση των παιδιών της ΣΤ τάξης με τις νέες τεχνολογίες και τις ικανότητες πρόσβασης και 

διερεύνησης πηγών (Χόρτη, 2016). Επίσης, σκοπεύει να καταστήσει τα παιδιά κυκλοφοριακά και 

ενεργειακά εγγράμματα, υπό την έννοια της ασφαλούς οδήγησης και της φιλοπεριβαλλοντικής 

συμπεριφοράς, ως μοντέλο προς υιοθέτηση στις προσωπικές τους μετακινήσεις. Ταυτόχρονα, 

ενημερώνει και ευαισθητοποιεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο κοινωνία, η οποία 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον μέσω ενός πλαισίου, στο οποίο οι μαθητές/τριες 

συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα για τη βιωσιμότητα, να προσδιορίσουν τις 

ικανότητες που απαιτούνται και να αναπτύξουν κατάλληλες παιδαγωγικές και μαθησιακές 

στρατηγικές προς τους στόχους αυτούς (Kioupi & Voulvoulis, 2019). 

Υλοποιείται μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, ως ένα μικτό μοντέλο, 

με χωρισμό των παιδιών σε ομάδες με τη χρήση δελτίου πρόσκλησης συμμαθητών/τριών σε πάρτι 

(κοινωνιόγραμμα), σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές/τριες επιμερίζονται σε ομάδες, κατά τέτοιον 

τρόπο, που να ενισχύεται η ένταξη σε ομάδες παιδιών που δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικοποιημένα. 

Το επόμενο στάδιο αφορά στην ανάληψη καθηκόντων εντός της ομάδας με διακριτούς αλλά 

κυκλικούς ρόλους, διαδικασία η οποία γίνεται σταδιακά. Οι ομάδες, μετά από καταιγισμό ιδεών και 

καταγραφή των προτάσεων με τη βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, επιλέγουν η κάθε μια 

το δικό της όνομα. Έτσι, λ.χ., υπάρχει η ομάδα των ερευνητών, των περιβαλλοντολόγων, των ιατρών, 

των αθλητών και των πολιτικών. Η κάθε ομάδα θα διερευνήσει τα ζητήματα που σχεδιάστηκαν στην 

ομαδοσυνεργατική ιστοεξερεύνηση συνολικά, θα ενημερώσει και θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες 

ομάδες το έργο της ανά θεματική και στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση των θεματικών, θα 

στοιχειοθετηθεί το τελικό προϊόν σε ολότητα και θα κοινοποιηθεί – διαχυθεί στην σχολική κοινότητα, 

στο μπλογκ του σχολείου και στον τοπικό τύπο. Στο τελικό, επίσης στάδιο, θα υλοποιηθεί η εικαστική 

διάσταση των ζητημάτων σε ένα ενιαίο έργο - πόστερ, παράλληλα με τις αναλύσεις, τα κείμενα και 

τις παρουσιάσεις από τους/τις μαθητές/τριες. 

3. Άξονες που εμπίπτουν στην προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση 

Ενεργειακή εκπαίδευση και κυκλοφοριακή αγωγή, ωφέλειες για την κοινωνία και το 

περιβάλλον,  ιστορία ποδηλάτου, δομή, τύποι και χρησιμότητα ποδηλάτου, οδήγηση και ασφάλεια 

ποδηλάτου και ποδηλάτη, στατιστικά χρήσης ποδηλάτου, εξοπλισμός ποδηλάτου και ποδηλάτη. 

5. Βασικό σενάριο ιστο-εξερεύνησης 

Σε καλούν οι φίλοι/ες σου να συγκεντρωθείτε σε ένα παρκάκι που είναι κάπως μακριά για 

παιχνίδι. Για τη μετάβαση στο πάρκο έχετε τρεις κεντρικές επιλογές να επιλέξετε: 

• Να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, λεωφορείο ή κάποιο άλλο μέσο 
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• Να πάτε με το ποδήλατό σας, εάν έχετε 

• Να πάτε με τα πόδια 
Εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε και να ανακαλύψουμε: 

1. Με ποιον τρόπο προτιμάτε να πάτε εκεί; 
2. Εάν πάτε με το ποδήλατο, τι είναι απαραίτητο για την ασφάλειά σας; Τι πρέπει να 

έχετε ή να φοράτε και γιατί; 
3. Βλέπετε άλλους να χρησιμοποιούν ποδήλατο; Πόσοι άραγε το χρησιμοποιούν; 

4. Είναι χρήσιμο για το περιβάλλον; Αν ναι, γιατί; 
5. Ποιους άξονες της καθημερινότητας βελτιώνει η χρήση του; 

6. Ποιους άξονες στο περιβάλλον ενισχύει η χρήση του; 
7. Γνωρίζετε κάποια στοιχεία για την ιστορία του; 

Με την ομοδασυνεργατική ιστοεξερεύνηση θα ανακαλύψουν τις παραπάνω πτυχές που 

αφορούν στο ποδήλατο και σχετίζονται με την καθημερινότητά τους και τις πιέσεις που ασκούνται 

στο περιβάλλον από τη μη χρήση του ποδηλάτου. 

5.1. Υλοποίηση της ιστοεξερεύνησης. Διδακτικά Βήματα 

Βήμα 1: Σχεδιασμός διαδρομών στο οικείο περιβάλλον των μαθητών/τριών στο 

earth.google.com/web/ και υπολογισμός των διαδρομών, τις οποίες διανύει το κάθε παιδί ατομικά 

και κατόπιν, αθροιστικά με την ομάδα του με ποδήλατα και με τα πόδια ή με το αμάξι της οικογένειας, 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του συνδέσμου. Γίνεται υπολογισμός μετακινήσεων των μελών της 

ομάδας σε διάρκεια 7 ημερών συνολικά και καταγράφονται τα χιλιόμετρα που διανύει αρχικά το κάθε 

παιδί και κατόπιν η ομάδα του, συνολικά ανά εβδομάδα. Συντάσσεται κατάλογος χιλιομέτρων 

ομάδων με τα πόδια, με ποδήλατο ή με αυτοκίνητο σε υπολογιστικό φύλλο και γίνεται ταξινόμηση 

των ευρημάτων με αύξουσα ή και φθίνουσα σειρά. 

Βήμα 2: Αναζήτηση στην ιστοσελίδα http://kalyterizoi.gr/calculator/index.php στοιχείων για 

την κατανάλωση βενζίνης ή πετρελαίου ή υγραερίου ανά 100 χιλιόμετρα από ένα μέσο όχημα. Οι 

μαθητές/τριες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ειδικά τεχνικά στοιχεία παρά μόνο, ως ελάχιστο μέτρο, 

τα διανυθέντα χιλιόμετρα και οι παράμετροι υπολογίζονται αυτόματα σε χρήματα και διοξείδιο του 

άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Εναλλακτικά, μπορούν να αναγράφουν τα διανυθέντα, ανά 

εβδομάδα, χιλιόμετρα με τα πόδια ή το ποδήλατο ή και τους δύο τρόπους μαζί και να αποτυπώνουν 

τα ετήσια λ.χ. μεγέθη εξοικονόμησης χρημάτων (σε σχέση με το εάν διανύονταν τα χ.μ., με 

αυτοκίνητο, ή με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) και τα μεγέθη μη εκπομπής διοξειδίου του διοξειδίου 

του άνθρακα που δεν εκλύονται από την πρακτική τους αυτή. Τα παιδιά καταγράφουν ένα 

συμπέρασμα. 

 Βήμα 3: Οι ομάδες επισκέπτονται το σύνδεσμο https://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SDE15/- της ΕΛΣΤΑΤ και μελετούν το δελτίο Στατιστικής κατανάλωσης καυσίμων για 

το έτος 2019. Αναζητούν την συνολική κατανάλωση υγρών καυσίμων σε επίπεδο νομού (για τα 

Δωδεκάνησα το έτος 2019 ανήλθε σε 131.467 μετρικούς τόνους), το καταγράφουν και συζητούν για 

το μέγεθος κατανάλωσης υγρών καυσίμων του νομού διαβίωσής τους (αξιολογικές κρίσεις και 

καταγραφή προτάσεων για δυνατότητα μείωσης). Στη συνέχεια επισκέπτονται τον σύνδεσμο 

https://www.vianatt.gr/contents_gr.asp?id=104 και καταγράφουν την αντιστοιχία παραγωγής 

διοξειδίου του άνθρακα ανά λίτρο καυσίμου. Κατόπιν, επισκέπτονται τον σύνδεσμο επιμέτρησης  

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx και, χρησιμοποιώντας τον επιμετρητή αυτόν, 

βρίσκουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα στην καθημερινή τους διαβίωση. 

Βήμα 4: Επισκέπτονται τον σύνδεσμο http://www.kidmedia.gr/taxakis και μαθαίνουν για τα 

σήματα και τους κανόνες κυκλοφορίας. Ακόμη, χρησιμοποιούν το λογισμικό 

http://edrive.yme.gov.gr/node/1967 που είναι σχετικό με την ασφαλή οδήγηση. 

Βήμα 5: Δημιουργείται λογαριασμός στο https://www.tinkercad.com/join και σχεδιάζουν την 

πόλη των ποδηλάτων, στην οποία κυριαρχεί φυσικά το ποδήλατο και οι δρόμοι είναι ποδηλατόδρομοι 

με τις τυπικές επισημάνσεις του ΚΟΚ. Σχεδιάζουν σπίτια, πάρκα, φανάρια, πινακίδες, σχολεία, 

https://earth.google.com/web/@36.44170387,28.21893112,41.02128796a,7248.16043149d,35y,0h,0t,0r
http://kalyterizoi.gr/calculator/index.php
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE15/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDE15/-
https://www.vianatt.gr/contents_gr.asp?id=104
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
http://www.kidmedia.gr/taxakis
http://edrive.yme.gov.gr/node/1967
https://www.tinkercad.com/join
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χώρους αναψυχής, πράσινο, πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους. Τα παιδιά σχεδιάζουν μια 

ποδηλατούπολη. 

Βήμα 6: Μεταβαίνουν στον σύνδεσμο https://docplayer.gr/2589007-To-podilato-stin-

eyropi.html και αντλούν πληροφορίες για την ποδηλάτηση σε ευρωπαϊκές πόλεις αναφορικά με τα 

διανυθέντα χιλιόμετρα, τον αριθμό των ποδηλάτων που υπάρχουν, τα οφέλη από τη χρήση του κ.ά. 

Συγκρίνουν δεδομένα μεταξύ των πόλεων και ανακαλύπτουν την «ελληνική πόλη του ποδηλάτου», 

την πράσινη κυκλοφοριακά πόλη της Καρδίτσας. Συγκρίνουν τα τοπικά δεδομένα, όπως τα βλέπουν 

τα παιδιά στην καθημερινότητά τους, με τα δεδομένα της Καρδίτσας και των υπολοίπων ευρωπαϊκών 

πόλεων και προβαίνουν σε προτάσεις βελτίωσης στον τοπικό αστικό δίκτυο και στις συνήθειες των 

κατοίκων του.  

Βήμα 7. Τα παιδιά μεταβαίνουν εκ νέου στον σύνδεσμο http://2lyk-komot.rod.sch.gr/wp/wp-

content/uploads/2012/06/ProjectA3.pdf και παρακολουθούν την παρουσίαση του πλήρους αρχείου, 

το οποίο αναφέρεται στα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον και την υγεία και προσφέρει 

επιπρόσθετες σημαντικές πληροφορίες.  

Κατόπιν, τα παιδιά αναφέρουν λέξεις κλειδιά, οι οποίες σχετίζονται με το ποδήλατο, την 

ενέργεια, τα οφέλη και τους περιορισμούς των επιπτώσεων από τη χρήση του, τα εξαρτήματά του, 

τα αξεσουάρ που χρειάζονται κ.ά. Δημιουργούν έτσι έναν εννοιολογικό χάρτη ενέργειας και 

ποδηλάτου στον σύνδεσμο https://bubbl.us/ ή εναλλακτικά με google λογαριασμό στον σύνδεσμο 

https://coggle.it (Εννοιολογικοί Χάρτες με το Coggle). 

Ακολούθως, μόλις ολοκληρώσουν τον χάρτη εννοιών, αριθμούν τις λέξεις με αύξουσα σειρά 

και, αφού ολοκληρώσουν την αρίθμηση, παίζουν το παιχνίδι των καρτών, ακολουθώντας σειρά 

επιλογής σε κύκλο. Κάθε κάρτα αναγράφει έναν αριθμό και θα πρέπει το παιδί, το οποίο έχει σειρά 

να μιλήσει, να δημιουργήσει ένα κείμενο, σλόγκαν, μια φράση κ.ά. Κάθε ορθή διατύπωση έχει 

μπόνους 2 πόντων και πιστώνεται στην ομάδα που ανήκει το παιδί. Με την ολοκλήρωση 

συμφωνημένων κύκλων παιχνιδιού αθροίζονται οι πόντοι και αναδεικνύεται η ομάδα με τις 

περισσότερες επιτυχημένες προσπάθειες. Για κάθε ορθή απάντηση, αποφασίζει η ολομέλεια των 

μαθητών/τριών. 

Βήμα 8. Ηλεκτρικό ποδήλατο ή μηχανικό; Τα παιδιά μεταβαίνουν στον σύνδεσμο μέτρησης 

παραμέτρων ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html, 

στον οποίο παραμετροποιούν διάφορους συντελεστές που επηρεάζουν την ποδηλάτηση και 

αντιλαμβάνονται τη διαφοροποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το βάρος 

ποδηλάτου και ποδηλάτη, την κλίση του εδάφους, την αντίσταση του ανέμου κ.ά. Πειραματίζονται 

με τα μεγέθη των μετατροπών. Αντιλαμβάνονται ότι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο καταναλώνει 

ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι συμπεραίνουν, ότι η βέλτιστη ποδηλατική πρακτική είναι το συνηθισμένο 

μηχανικό ποδοκίνητο ποδήλατο για την καθημερινότητά μας. Ακόμη, επισκέπτονται τον σύνδεσμο 

http://bikecalculator.com/ και περνώντας τις αντίστοιχες παραμέτρους στην εφαρμογή, επιμετρούν 

την απώλεια θερμίδων κατά την ποδηλάτηση, κατόπιν συζητούν και αντιλαμβάνονται την ωφέλεια 

στην υγεία μας. Εναλλακτικά, μπορούν να επισκεφτούν άλλον αντίστοιχο σύνδεσμο (λ.χ. 

https://www.michael-konczer.com/en/training/calculators/bike-speed-and-power-calculator) για 

τους ίδιους λόγους. 

Βήμα 9. Επισκέπτονται τον σύνδεσμο https://crosswordlabs.com/view/2020-12-18-543 και 

ανακαλύπτουν τις κρυμμένες λέξεις στο σχετικό σταυρόλεξο, σε συγκεκριμένο χρόνο.  

Βήμα 10. Συλλέγουν γενικά στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη του ποδηλάτου, τη μορφή/ές και 

τη χρησιμότητά του, τα οφέλη στην υγεία και στο περιβάλλον. Με τις εικόνες - στοιχεία δημιουργούν 

μια παρουσίαση στο animaker (https://www.animaker.com/) και την παρουσιάζουν στις υπόλοιπες 

ομάδες. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει πληροφορίες που προέρχονται από τους συνδέσμους: 

https://www.slideshare.net/Linakarathanou1/ss-48669475 

https://www.podilato.eu/index.php?act=viewCat&catId=57 

http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-17-16/2009-01-27-12-34-18/2009-01-19-17-

19-16/550-2009-06-26-13-45-03.html 

https://docplayer.gr/2589007-To-podilato-stin-eyropi.html
https://docplayer.gr/2589007-To-podilato-stin-eyropi.html
http://2lyk-komot.rod.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2012/06/ProjectA3.pdf
http://2lyk-komot.rod.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2012/06/ProjectA3.pdf
https://bubbl.us/
https://coggle.it/
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html
http://bikecalculator.com/
https://www.michael-konczer.com/en/training/calculators/bike-speed-and-power-calculator
https://crosswordlabs.com/view/2020-12-18-543
https://www.animaker.com/
https://www.slideshare.net/Linakarathanou1/ss-48669475
https://www.podilato.eu/index.php?act=viewCat&catId=57
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-17-16/2009-01-27-12-34-18/2009-01-19-17-19-16/550-2009-06-26-13-45-03.html
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-17-16/2009-01-27-12-34-18/2009-01-19-17-19-16/550-2009-06-26-13-45-03.html
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Εικόνα 1: Σταυρόλεξο 
 

Βήμα 11. Συλλέγουν στοιχεία αναφορικά με την ασφάλεια, τη χρήση, τον εξοπλισμό και τα 

υλικά. Κατόπιν, δημιουργούν μια παρουσίαση powtoon (https://www.powtoon.com/edu-home/) και 

παρουσιάζουν τα στοιχεία στις υπόλοιπες ομάδες. Παρουσιάζονται κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς 

ΚΟΚ και ποδηλάτη, στοιχεία εξοπλισμού αναβάτη και ποδηλάτου, αλλά και γενικές συμβουλές 

ασφαλείας. Οι πληροφορίες αντλούνται από τις ιστοσελίδες: 

http://www.podilato.eu/index.php?act=viewCat&catId=57 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE

%B1%CF%84%CE%BF 

https://www.zougla.gr/fitness/ar8ra-gimnastikis/article/podilasia-fisiki-katastasi-

tipipodilaton-ke-aparetitos-eksoplismo 

Βήμα 12. Συλλέγουν στατιστικά στοιχεία χρήσης ποδηλάτου. Κατόπιν, δημιουργούν 

ψηφιακή παρουσίαση για ενημέρωση στις υπόλοιπες ομάδες. Ακόμη, μπορούν να ενσωματώσουν 

και γράφημα/ατα στην παρουσίασή τους. Αντλούνται πληροφορίες από τις ιστοσελίδες: 

https://www.podilates.gr/content/stoiheia-statistikes-kai-arithmoi-gia-podilato 

http://spring-anoixi.blogspot.com/2011/05/blog-post_6761.html 

Βήμα 13. Καλλιτεχνική έκφραση. Δημιουργούνται άλμπουμ με σκίτσα / ζωγραφιές / εικόνες 

σχετικά με το ποδήλατο από όλο το φάσμα που αφορά στο ποδήλατο και με οποιαδήποτε μορφή (είτε 

μέσα σε έγγραφο είτε ως προβολή παρουσίασης κ.ά.). Τα εργαλεία web 2 που μπορούν, ακόμα, να 

χρησιμοποιηθούν είναι: 

• TuxPaint 

• Revelation Natural Art 

• M.S. Paint (Ζωγραφική των Windows) 

• Drawing for Children 

Προκειμένου τα παιδιά να πάρουν μερικές ιδέες για αντίστοιχα σκίτσα / ζωγραφιές, μπορούν 

να επισκεφθούν τις ακόλουθες ιστοσελίδες (ή και άλλες εναλλακτικά): 

http://podilatespatra.blogspot.com/2006/06/blog-post.html 

https://artprojectsforkids.org/how-to-draw-a-bike/ 

http://clipartmag.com/tag/bicycle 

Μπορούν εναλλακτικά να αναζητήσουν και στην μηχανή αναζήτησης της Google σχετικές 

εικόνες τις οποίες συλλέγουν. Ταυτόχρονα αναζητούν στο διαδίκτυο τραγούδια σχετικά με το 

ποδήλατο για λόγους διασκέδασης και μουσικής έκφρασης. Μετά τη συλλογή των στοιχείων 

προετοιμάζουν την παρουσίαση για να προβληθεί στις υπόλοιπες ομάδες, ενώ μπορούν να εντάξουν 

στην εκάστοτε παρουσίαση ένα τραγούδι που θα επιλέξουν αναφορικά με το ποδήλατο ως μουσικό 

υπόβαθρο της παρουσίασης της κάθε ομάδας. 

Βήμα 14. Τελικό προϊόν. Συγκεντρώνονται οι ομάδες και καθώς έχει ήδη προηγηθεί η 

παρουσίαση από και προς τις ομάδες μεταξύ τους, εργάζονται δια-ομαδικά και δημιουργούν - 

συνθέτουν το υλικό τους για το τελικό προϊόν, όπως παρακάτω: 

https://www.powtoon.com/edu-home/
http://www.podilato.eu/index.php?act=viewCat&catId=57
https://el.wikipedia.org/wiki/Ποδήλατο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ποδήλατο
https://www.zougla.gr/fitness/ar8ra-gimnastikis/article/podilasia-fisiki-katastasi-tipipodilaton-ke-aparetitos-eksoplismo
https://www.zougla.gr/fitness/ar8ra-gimnastikis/article/podilasia-fisiki-katastasi-tipipodilaton-ke-aparetitos-eksoplismo
https://www.podilates.gr/content/stoiheia-statistikes-kai-arithmoi-gia-podilato
http://spring-anoixi.blogspot.com/2011/05/blog-post_6761.html
http://podilatespatra.blogspot.com/2006/06/blog-post.html
https://artprojectsforkids.org/how-to-draw-a-bike/
http://clipartmag.com/tag/bicycle
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• συνένωση όλων των εργασιών τους σε μία ενιαία παρουσίαση στην οποία τοποθετούνται όλα 

τα στοιχεία που ήδη συλλέχτηκαν σε μία λογική σειρά 

• εγγραφή τους σε έναν ψηφιακό οπτικό δίσκο και 

• δημιουργία αντιγράφων του δίσκου για το κάθε παιδί, προκειμένου να διαθέτουν όλα τα 

παιδιά όλα τα μέρη/στάδια εργασίας και το τελικό τους προϊόν ολοκληρωμένο 

Ακολούθως, το τελικό έργο των παιδιών αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της σχολικής 

μονάδας τμηματικά (σε αποσπάσματα για λόγους ευχρηστίας) ή σε ενιαία ολοκληρωμένη μορφή. 

Τα παιδιά, ακόμη, δημιουργούν ένα πόστερ στο οποίο περιλαμβάνονται πυκνά όλα τα στοιχεία 

και τα ευρήματα αναφορικά με τις ωφέλειες, τη χρήση και την ασφάλεια για τους ανθρώπους και το 

περιβάλλον. Παράλληλα, δημιουργούν έναν πίνακα ποδηλατικής και ενεργειακής επισήμανσης 

(πίνακας συστάσεων), ως τελική πρόταση για τις ωφέλειες χρήσης ποδηλάτου προς τους κατοίκους 

της πόλης, επισημαίνοντας πυκνά τα οφέλη στην υγεία και στο περιβάλλον. 

4. Αξιολόγηση και συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση στην παρούσα καινοτόμα ομαδοσυνεργατική ιστοεξερευνητική προσέγγιση 

υλοποιείται από την πλευρά των ίδιων των παιδιών, αναλόγως των σταδίων του σεναρίου και της 

επιτυχίας του εκάστοτε βήματος και από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού αρχικά, κατά την υλοποίηση 

και στο τελικό στάδιο. Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού υλοποιείται η αρχική αξιολόγηση ως μια 

έμμεση διαδικασία παρατήρησης των προγενέστερων γνώσεων των μαθητών/τριών, με στόχο την 

αναδιαμορφωτική προοδευτικά αξιολόγηση από μέρους του, με στόχο την επικαιροποίηση της 

γνώσης εντός του εκάστοτε διδακτικού βήματος και την τελική επίτευξη των στόχων της διδακτικής 

προσέγγισης τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της διδασκαλίας. 

Σε κάθε διδακτικό βήμα υφίσταται μια μικρή επιμέρους αξιολόγηση, η οποία αφορά στους 

ειδικούς στόχους του κάθε βήματος και τη συνολική επιτυχία του (γνώσεις, δεξιότητες, αντιλήψεις 

κ.ά.) και υλοποιείται εσωτερικά με ομαδικό δελτίο και φυλλάδια αποτύπωσης των κυριότερων 

στοιχείων των επιμέρους προσεγγίσεων από τα παιδιά αλλά και από τον εκπαιδευτικό εξωτερικά, 

ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται ανατροφοδότηση χωρίς να υλοποιείται αξιολόγηση, υπό την 

έννοια της εξέτασης. Εξάλλου, η όλη διδακτική προσέγγιση έχει στόχο να εγγράψει, να ενημερώσει 

και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στη χρήση του ποδηλάτου, ως το απόλυτα φιλικό μηχανικό μέσο 

υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η τελική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη συνολική αποτίμηση όλης της διδακτικής 

προσέγγισης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων, οι οποίες αποκτήθηκαν και αποτυπώνονται από τα 

κείμενα, τις δηλώσεις και τα έργα των ομάδων όπως και από το τελικό συλλογικό προϊόν, το οποίο 

παράγεται από την όλη διδακτική διαδικασία σταδιακά και με ανατροφοδοτική προσέγγιση, όπου και 

όποτε ήταν ενδεδειγμένη, ως γέφυρα μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης (ΙΕΠ, 2017). Στο σενάριο 

ακόμη δύναται η συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών του ενός/μιας υπεύθυνου/ης της τάξης, 

διαδικασία που ενισχύει και διευκολύνει την υλοποίησή του. 

Ακόμη με την παρούσα διδακτική προσέγγιση ενισχύεται το ομαδοσυνεργατικό κλίμα και οι 

δεσμοί μεταξύ των παιδιών. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επιμερίζονται και να αναλαμβάνουν 

υπεύθυνα ατομικό διακριτό ρόλο σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, αντιλαμβανόμενα ότι η συνεργασία 

είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της προσέγγισης και όχι μόνο. Δημιουργείται 

κατά αυτόν τον τρόπο εποικοδομητικό κλίμα και κλίμα εμπιστοσύνης με εμφανή αλλαγή 

συμπεριφοράς, η οποία διακατέχεται από διάθεση, ζωντάνια, ευελιξία, εγρήγορση, προσφορά και 

αλληλοβοήθεια (Κογκούλης, 2011). Επιπλέον, τα παιδιά αποκτούν εμπιστοσύνη στις ικανότητες 

τους και στο τι επιτυγχάνουν και αυτό μεταφράζεται επιπρόσθετα σε ενίσχυση του ήδη συνεργατικού 

κλίματος που αναπτύσσεται μεταξύ τους και συνοδεύει τα παιδιά στο διηνεκές (Felder & Brent, 

2007). 

Επίσης, η διάρθρωση των διδακτικών βημάτων έχει έναν χαρακτήρα προοδευτικά εξελίξιμο 

και καταφέρνει με αβίαστο τρόπο και ελάχιστη παρεμβολή του/ των εκπαιδευτικού/ών να φέρει 
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σημαντικά αποτελέσματα και στο ζήτημα της ενίσχυσης, της αποσαφήνισης και της εδραίωσης 

γνώσεων και δεξιοτήτων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, υπό την έννοια της ανάληψης 

ατομικής ευθύνης μελλοντικά (OXFAM, 2019). Εξάλλου, ένας από τους βασικότερους στόχους της 

εκπαίδευσης είναι και αυτός και το υπάρχον διδακτικό σενάριο είναι προσανατολισμένο και προς 

τον στόχο αυτό. 
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Επαγγελματικός προσανατολισμός 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  
 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

     Βασικός στόχος της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τον ρόλο της Συμβουλευτικής 

διαδικασίας στην ανάπτυξη αυτογνωσίας και τη λήψη αποφάσεων. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη 

αυτογνωσίας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για το άτομο, καθώς το βοηθά να ανακαλύψει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως γνώσεις, δεξιότητες και χαρίσματα που διαθέτει και να φτάσει 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Εξίσου σημαντική είναι η λήψη αποφάσεων για το άτομο, καθώς 

καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του καλείται να παίρνει αποφάσεις που άλλοτε είναι καθοριστικές 

και άλλοτε όχι για την ζωή του. Έτσι, ωφέλιμο θεωρείται να έχει εκπαιδευτεί το άτομο και να 

λαμβάνει αποφάσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του και αποδεικνύονται ωφέλιμες για το 

ίδιο. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτογνωσία, αυτοαντίληψη, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

αυτοπεποίθηση 

1. Εισαγωγή 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα, εμφανίστηκε αρκετά αργότερα σε σχέση 

με τις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Η ιστορική του εξέλιξη συνδέεται με την 

προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης να αναπτυχθεί βιομηχανικά: α) εκσυγχρονίζοντας το 

θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης και διοίκησης του ελληνικού κράτους και β) κατευθύνοντας ένα 

μέρος του εργατικού δυναμικού στη μεταποίηση. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι η 

πολύπλευρη προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων στην αντιμετώπιση των δυσκολιών αναφορικά με 

το σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών (Κασσωτάκης, 2004). Δύο από τους στόχους της 

Επαγγελματικής Συμβουλευτικής είναι η βελτίωση της αυτογνωσίας και η καλλιέργεια ικανοτήτων 

στη λήψη αποφάσεων. Για την επίτευξη, όμως, αυτών των στόχων αδήριτη είναι η ανάγκη συλλογής 

πληροφοριών σχετικά με τα επαγγέλματα. 

2. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Ο Επαγγελματίας Σύμβουλος αφού επιλέξει την θεωρία και της προσέγγισης ή τον συνδυασμό 

των προσεγγίσεων που είναι καταλληλότερες για τον συμβουλευόμενο του επιλέγει τις μεθόδου με 

τις οποίες θα εξελιχθεί η συμβουλευτική παρέμβαση ( Δημητρόπουλος, 1999). Οι κύριες μέθοδοι 

συμβουλευτικής παρέμβασης είναι:  

• η Ατομική Συμβουλευτική Συνέντευξη,  

• η Ομαδική Συμβουλευτική,  

• η Μαζική Παρέμβαση,  

• η Βιωματική Εργαστηριακή Παρέμβαση,  

• η Περιβαλλοντική Παρέμβαση,  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

38 

 

• η Εκπαίδευση-Διδασκαλία,  

• η Κοινωνική Συμβουλευτική,  

• η Αλληλοσυμβουλευτική,  

• η  Συμβούλευση ή Συμβουλευτική Συνεργασία,  

• η Τεχνικά Υποβοηθούμενη Συμβουλευτική  

και φυσικά συνδυασμοί των παραπάνω.  

     

       Κάθε συμβουλευτική συνέντευξη (Miller & Bor, 1991) θα πρέπει να παρέχει στον 

Σύμβουλο τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Να μιλήσει στον ενδιαφερόμενο. 

• Να ακούσει αυτά που λέει ο συμβουλευόμενος και να κρατήσει σημειώσεις (ακόμα και 

στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας). 

• Να εντοπίσει τα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο και να τον βοηθήσει να τα 

χειριστεί. 

• Να εκτιμήσει το μέγεθος του ψυχολογικού και συναισθηματικού αντίκτυπου αυτών των 

θεμάτων στον ενδιαφερόμενο. 

• Να παρέχει πληροφόρηση στον συμβουλευόμενο.Να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να 

εντοπίσει και να κατανοήσει λεπτές πτυχές του θέματος που τον απασχολεί. 

• Να εντοπίσει στοιχεία της συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου που ίσως υποδηλώνουν 

απόρροια του προβλήματος που αντιμετωπίζει. 

• Να λάβει υπόψη του τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στις σχέσεις του 

ενδιαφερομένου με τους οικείους του αλλά και με τον περίγυρό του λόγω του προβλήματος 

που αντιμετωπίζει ο συμβουλευόμενος. 

• Να διαβεβαιώσει τον ενδιαφερόμενο ότι άκουσε με προσοχή τις απόψεις και τις ανησυχίες 

του. 

• Να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να πάρει αποφάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν τη 

συμπεριφορά του, έπειτα από πληροφόρηση. 

• Να εντοπίσει τους τρόπους με τους οποίους ο ενδιαφερόμενος έχει μάθει να αντιμετωπίζει τα 

θέματα που τον αφορούν. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να βοηθήσει το άτομο να 

αναπτύξει νέες μεθόδους προσπέλασης των προβλημάτων του. 

• Να ενθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο να πάρει αποφάσεις και να αντιμετωπίσει τη ζωή του 

ανάλογα με τις περιστάσεις. 

2.1 Ο ρόλος-χαρακτηριστικά του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

   Μέσα σ' ένα κόσμο μεταβαλλόμενο, αβεβαιότητας και αστάθειας, ο ρόλος του Συμβούλου 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι η ενεργοποίηση των ατόμων για προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού ασχολείται με μία σειρά 

από δραστηριότητες που αφορούν: 

• Την εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση. 

• Την ενίσχυση και ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του ατόμου. 

• Τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

• Τον επαγγελματικό σχεδιασμό (μετά την αξιολόγηση των παραπάνω). 

• Τη μετάβαση, την τοποθέτηση και την παρακολούθηση. 

• Τον επαναπροσανατολισμό. 

   Με δεδομένη τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου, ο σύμβουλος δεν υιοθετεί μια γενικευμένη 

συμπεριφορά για όλες τις περιπτώσεις. Αντιθέτως, προσεγγίζει τον κάθε άνθρωπο με ξεχωριστό 

τρόπο (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012). Ο σύμβουλος και κατ’ επέκταση η συμβουλευτική σχέση που θα 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

39 

 

συνάψει με τον συμβουλευόμενο καθορίζουν κατά ένα μεγάλο μέρος την έκβαση της 

συμβουλευτικής διαδικασίας, άρα τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία επηρεάζουν σημαντικά την 

δουλειά του (Δημητρόπουλος 2005). Για να είναι αποτελεσματικός κάποιος σύμβουλος οφείλει να 

είναι επαγγελματικά καταρτισμένος, να γνωρίζει θεωρητικά και πρακτικά το αντικείμενό του, να έχει 

την ικανότητα της συνεχούς εξέλιξης και αναπροσαρμογής και τη θέληση να βοηθά τον άνθρωπο. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αυθόρμητο άτομο, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο, να δείχνει ενδιαφέρον 

για τον συνάνθρωπο, να αποδέχεται τις αδυναμίες του άλλου και να κατανοεί τα προβλήματά του 

(Σταλίκας, 2012). Χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου πρέπει να είναι η ειλικρίνεια στην 

συμβουλευτική σχέση και το αληθινό ενδιαφέρον για τον συμβουλευόμενο, η ανυπόκριτη 

συμπεριφορά και η τήρηση ουδέτερης και όχι αξιολογικής στάση. Επιπρόσθετα, ο σύμβουλος οφείλει 

να αποδέχεται τον δικό του εαυτό όπως είναι. Επίσης, ο σύμβουλος πρέπει να δείχνει ανεκτικότητα 

και κατανόηση, να βλέπει τη σχέση βοήθειας ως σχέση ισότητας και ισοτιμίας και να συμπεριφέρεται 

με φιλικότητα και ζεστασιά στο άτομο, δίνοντάς του ελευθερία επιλογών (Mcleod, 2005). Τόσο 

ατομικά όσο και ομαδικά ο σύμβουλος πρέπει να είναι αυτός που θα διερευνήσει τις ανάγκες και 

τους στόχους των συμβουλευόμενων, με σκοπό να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους μέσα στην 

ομάδα. Κάτι τέτοιο καθιστά ευκολότερη την εξωτερίκευση των συναισθημάτων, την ανάλυσή και 

τελικά την ενσωμάτωσή των ατόμων μέσα στην ομάδα (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

 Η παροχή βοήθειας μπορεί να γίνει είτε σε ατομικό επίπεδο (Ατομική Συμβουλευτική και 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός) είτε σε ομαδικό επίπεδο (ομαδική Συμβουλευτική και   

Επαγγελματικός Προσανατολισμός). Στο επίπεδο που η διαδικασία της Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού γίνεται στο πλαίσιο του σχολείου και αφορά το μαθητικό 

πληθυσμό ορίζεται ειδικότερα ως "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός". Η έμφαση στην 

περίπτωση αυτή δίνεται στις ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις του θεσμού της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την 

πληροφόρησή τους για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους και την παροχή βοήθειας σ' 

αυτούς ώστε να αποκρυσταλλώσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και τις αξίες, με βάση τις 

οποίες θα προσδιορίζουν τις επιλογές τους. 

Ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του -Εκπαίδευση ή 

Απασχόληση- ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού συμβάλλει στο να διέλθει ομαλά το 

άτομο από όλα τα παραπάνω στάδια, ώστε η εκπαιδευτική του πορεία και η επαγγελματική του 

επιλογή και ανάπτυξη να είναι επιτυχημένη και αποτελεσματική. 

2.2 Τεχνικές 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την συμβουλευτική διαδικασία (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

Μ.,1993): 

Ανατροφοδότηση  

Με τον όρο ανατροφοδότηση αναφερόμαστε σε μία τεχνική που έχει σκοπό να επιβεβαιώσει 

τι γνωρίζουν ή τι αισθάνονται οι άλλοι για τη συμπεριφορά και τις στάσεις μας. Για να είναι ωφέλιμη 

η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι ακριβής, να δίνεται στον κατάλληλο χρόνο, να είναι ξεκάθαρη 

και αξιόπιστη και φυσικά να έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον άλλο. 

Ενεργητική ακρόαση  

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την προσεκτική παρακολούθηση, τη σύνθεση και την ανάλυση 

των όσων λέει ο συμβουλευόμενος. Ο καλός ακροατής ακούει προσεκτικά, διατηρεί οπτική επαφή 

με τον άλλο, εναλλάσσει τον ρυθμό, την ένταση και τον τόνο της ομιλίας του ώστε να δείχνει το 

ενδιαφέρον του και γενικά επιστρατεύει όλες του τις αισθήσεις και την προσοχή του ώστε όχι απλώς 

να ακούσει αλλά και να κατανοήσει σε βάθος αυτά που λέει ο συμβουλευόμενος.  

Αντανάκλαση  

Η τεχνική αυτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που κάποιος θέλει να δείξει 

ότι έχει κατανοήσει κάτι που έχει ειπωθεί, που θέλει να ελέγξει ότι αυτό που έχει καταλάβει είναι 
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όντως αυτό που εννοούσε ο άλλος αλλά και όταν οι άλλοι θέλουν να αισθανθούν ότι τα συναισθήματά 

τους αναγνωρίζονται. 

Παράφραση  

Είναι μία αποτελεσματική τεχνική που βοηθάει τον συμβουλευόμενο να αναδομήσει τη σκέψη 

του καθώς ο σύμβουλος διατυπώνει με δικά του λόγια όσα προηγουμένως έχει πει ο 

συμβουλευόμενος. Γι’ αυτό ο σύμβουλος πρέπει να φροντίσει να γίνει με τρόπο ξεκάθαρο και όχι 

κριτικό. 

Αντανάκλαση και αναγνώριση συναισθημάτων  

Η αντανάκλαση των συναισθημάτων αποτελεί έκφραση της ικανότητας του συμβούλου για 

ενσυναίσθηση και επικοινωνία, επιτρέποντας στον συμβουλευόμενο να κατανοήσει πληρέστερα τα 

συναισθηματικά στοιχεία των περιστάσεων . Η τεχνική αυτή δεν είναι μια απλή επαναδιατύπωση 

όσων λέει κάποιος αλλά απευθύνεται στον συναισθηματικό τομέα του προσώπου. 

2.3 Στάδια της Συμβουλευτικής Διαδικασίας 

Η  συμβουλευτική διαδικασία εμπεριέχει πέντε βασικά στάδια (Μαλικιώση-Λοΐζου,2001): 

• Στο πρώτο στάδιο αρχίζει να αναπτύσσεται η συμβουλευτική σχέση και να γίνεται 

διερεύνηση του αιτήματος. Είναι το στάδιο στο οποίο πραγματοποιείται η γνωριμία του 

συμβούλου με τον συμβουλευόμενο. Είναι σημαντικό ο σύμβουλος να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη του συμβουλευόμενου, να τον κάνει να αισθανθεί άνετα και χαλαρά ώστε να 

μπορέσει να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούν. Είναι πολύ σημαντικό ο 

συμβουλευόμενος να νιώσει ασφάλεια και να ξεδιπλώσει στον σύμβουλο κάθε 

προβληματισμό του, ώστε να αποδειχθεί αποτελεσματική η συμβουλευτική παρέμβαση. 

• Στο δεύτερο και τρίτο στάδιο γίνεται η αναγνώριση της δυσκολίας-προβλήματος του 

συμβουλευόμενου και ο καθορισμός των στόχων της παρέμβασης αντίστοιχα. Σε αυτή την 

φάση, ο συμβουλευόμενος έχει ήδη ξεκινήσει την κατάλληλη για εκείνον συμβουλευτική 

διαδικασία. 

• Το τέταρτο στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι και το στάδιο της δράσης καθώς τα 

προηγούμενα στάδια έχουν ήδη προετοιμάσει τον συμβουλευόμενο και πλέον διαθέτει τα 

μέσα αξιολόγησης της πορείας και των αλλαγών. Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εντοπίζουν 

τις εναλλακτικές δυνατότητες και αποφασίζουν για τις καταλληλότερες ανάλογα με την 

περίπτωση και την κρίση του συμβουλευόμενου, χωρίς όμως ποτέ ο σύμβουλος να παρέχει 

έτοιμες λύσεις στον συμβουλευόμενό του. 

• Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας αποτελεί το κλείσιμο, ο 

τερματισμός της παρέμβασης και είναι πολύ σημαντικό η συμβουλευτική  εμπειρία να 

τελειώσει θετικά για τον πελάτη. Αυτό συμβαίνει όταν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που 

τέθηκαν στην αρχή. Η επιτυχία της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι να καταστήσει τον 

συμβουλευόμενο ικανό να λαμβάνει μόνος του αποφάσεις, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του 

και να μην φοβάται την ζωή. Έτσι, αποκτά άλλη οπτική για τον κόσμο και αλλάζει η 

καθημερινή του ζωή με την υιοθέτηση μιας θετικής στάσης και μιας περισσότερο υπεύθυνης 

δράσης. 

Η συμβουλευτική έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια να 

αντιμετωπίσουν κρίσιμες καταστάσεις και γεγονότα στην ζωή τους, δίνοντας έμφαση σε θετικά 

στοιχεία, δεξιότητες, υποστηρικτικά πλαίσια και εναλλακτικές επιλογές των ίδιων, ενδυναμώνοντάς 

τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να υπάρχει κάποια συνεχιζόμενη παρακολούθηση 

της νέας πορείας του συμβουλευόμενου σε τακτά χρονικά διαστήματα (Κασσωτάκης, 2002). 
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 3. Αυτογνωσία 

Αυτογνωσία ορίζεται το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, δηλαδή τις σκέψεις που κάνει, τα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά του, τα κίνητρα και τις επιθυμίες του, τα βασικά στοιχεία της 

προσωπικότητας του, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του. Η έννοια του εαυτού 

σχετίζεται με τις έννοιες της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας (Δημητρόπουλος, 1999). 

       Η αυτογνωσία έχει να κάνει με την γνωριμία και την επίγνωση των αντιδράσεων του 

εαυτού  (Δημητρόπουλος, 1998). Είναι η γνώση που έχει το άτομο για τη συμπεριφορά του, τις 

στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του. Όλοι οι άνθρωποι δεν διαθέτουν το ίδιο 

επίπεδο αυτογνωσίας. Κάποιοι γνωρίζουν τον εαυτό τους περισσότερο και κάποιοι άλλοι λιγότερο. 

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτογνωσίας παίζει ο αριθμός των ατόμων με τα οποία 

συναναστρέφεται κάποιος, η ποιότητα αυτών και η διάρκεια της επικοινωνίας που έχει κάθε 

άνθρωπος με τα υπόλοιπα άτομα του περιβάλλοντός του. Για να αναπτύξει κάποιος αυτογνωσία, 

πρέπει να έχει και την εμπειρία του πως αντιδρούν οι άλλοι μαζί του καθώς είναι πιθανό να πιστεύει 

κάποια πράγματα για τον εαυτό του, τα οποία όμως μπορεί να επιβεβαιωθούν ή και να απορριφθούν 

από τις αντιδράσεις των άλλων απέναντί του. Η επικοινωνία επικυρώνει ή καταρρίπτει τη γνώση που 

διαθέτει κανείς για τον εαυτό του και βοηθά το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του. Και αφού το άτομο 

αποκτήσει αυτογνωσία και αυτοαντίληψη αποκτά και αυτοεικόνα, η οποία αποτελεί το τελικό 

αποτέλεσμα αυτής της σύνθεσης. 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα βασικό βαθμό αυτογνωσίας, η οποία όμως μπορεί να μην είναι 

ακριβής. Έτσι, μπορεί να νομίζουμε άλλα πράγματα για τον εαυτό μας από αυτά που πραγματικά 

ισχύουν. Σημαντικό ρόλο στην αυτογνωσία παίζει η αυτοεκτίμηση μας (Κοσμίδου-Hardy, 2008). 

Άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να έχουν διαστρεβλωμένη, αρνητική εικόνα για τον εαυτό 

τους, που μπορεί να απέχει από λίγο έως πολύ από την πραγματικότητα. Στόχος των συμβούλων είναι 

να συμβάλουν ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν μία ισχυρή, ανεξάρτητη και θετική εικόνα για τον 

εαυτό τους. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του πηγάζει από τις αξίες, τα συναισθήματα, το 

γνωστικό του υπόβαθρο και έχει άμεση σχέση με τη συμπεριφορά του και την εξωτερίκευση του 

συναισθηματικού του κόσμου. 

Η συμπεριφορά ενός ατόμου δεν είναι τίποτε άλλο από την έκφραση αυτού που είναι ή αυτού 

που πιστεύει ή νιώθει ότι είναι (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Η θεώρησή για αυτό που είναι, τον 

«εαυτό» του, το «εγώ» του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την 

ζωή του και καθορίζει τους σκοπούς του. Ισχυρισμός που ενδυναμώνεται ιδιαίτερα (Λεονταρή, 1996) 

όταν κατά την εφηβική ηλικία το άτομο διαμορφώνει την ολοκληρωμένη αντίληψη του εαυτού του 

με το να αρχίζει να αποδέχεται μια ταυτότητα και να προσδιορίζει την θέση του στην κοινωνία.  

 Η αξία της Αυτοεικόνας και της Αυτοπεποίθησης  

 Η έννοια του εαυτού παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου καθώς διατηρεί την 

εσωτερική του συνοχή, καθορίζει τον τρόπο που ερμηνεύει τις εμπειρίες του και δημιουργεί ένα 

σύνολο προσδοκιών και φιλοδοξιών. Κάθε άτομο λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να 

διατηρεί την εσωτερική του συνοχή. Εάν υπάρχουν ιδέες, συναισθήματα ή αντιλήψεις που έρχονται 

σε σύγκρουση μεταξύ τους, δημιουργείται μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση στο άτομο, την 

οποία επιδιώκει να αναστρέψει ώστε να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Από την προσχολική 

κιόλας ηλικία ξεκινά η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του ατόμου. Χτίζεται σταδιακά και υπόκειται 

συνεχώς σε αλλαγές (Κοσμίδου–Γαλανουδάκη, 1996). Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον 

και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του ανθρώπου διαδραματίζουν έναν ρόλο στη διαμόρφωση της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεικόνας του, άλλα από αυτά σημαντικότερο και άλλα όχι τόσο. Έτσι, η 

οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, το φύλο του ατόμου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η 

θρησκεία αλλά και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνει κάποιος παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του ατόμου. Η αυτοαντίληψη έχει πολυδιάστατοχαρακτήρα. 

Αξιολογήσεις και χαρακτηρισμοί από τους συνομηλίκους, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλα 

σημαντικά πρόσωπα επιδρούν στην διαμόρφωση της αυτοαντίληψης, ενώ η αυτοαντίληψη 
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διαφοροποιείται με την πάροδο της ηλικίας, τουλάχιστον μέχρι την προεφηβεία. Υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ της αυτοαντίληψης και της σχολικής επίδοσης. Τα μοντέλα που περιγράφουν αυτή τη 

σύνδεση και έχουν προταθεί από τους ερευνητές είναι το μοντέλο της αυτοενίσχυσης, το μοντέλο 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων και το μοντέλο των αμοιβαίων σχέσεων (Κοσμίδου-Hardy, 1991). 

      Η αυτοαντίληψη σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά του ατόμου, με τους στόχους του, 

με τα κίνητρά του. Ο εαυτός ο ίδιος μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Έτσι, το άτομο ενεργοποιεί μηχανισμούς μέσω των οποίων επιδιώκει την γεφύρωση των 

ασυμφωνιών στην εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Έτσι, ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να 

λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της διατήρησης ή και αύξησης της θετικής εικόνας για τον εαυτό 

και παράλληλα την μείωση της αρνητικής. Επιπλέον, η εικόνα για τον εαυτό δρα καταλυτικά στον 

τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και την συμπεριφορά των άλλων, καθώς 

επίσης και τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Αυτό επιτυγχάνεται με διαρκείς συγκρίσεις. 

Άτομα με θετική αυτοεικόνα τείνουν να συγκρίνονται με καλυτέρους τους, ενώ άτομα με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση τείνουν να συγκρίνονται με κατώτερους τους. 

         Ως εξελικτική διαδικασία η αυτοεκτίμηση καθ’ όλη την διάρκεια του ατόμου επηρεάζεται 

από διαφορετικούς παράγοντες. Έτσι, καθώς οι μαθητές πηγαίνουν στο Λύκειο, το άγχος των 

εξετάσεων αυξάνει και η σημασία της κοινωνικής δημοτικότητας μειώνεται. Πλέον δίνεται 

περισσότερη έμφαση στην εκτίμηση του ατόμου για τις ικανότητές του. Η επαγγελματική 

σταδιοδρομία απασχολεί ιδιαίτερα τον έφηβο σε αυτή την ηλικία. Με την έναρξη της ενηλικίωσης 

μεγαλύτερη σημασία δίνεται στην επιτυχία, στην επίτευξη και στο εισόδημα, ενώ λιγότερη σημασία 

αποδίδεται στους παράγοντες που ήταν τόσο σημαντικοί στην εφηβεία όπως οι αθλητικές επιτεύξεις, 

η δημοτικότητα και η κοινωνική θέση. 

      Συνοψίζοντας, βασικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει το άτομο να 

οργανώσει και να χτίσει μια θετική αυτοεικόνα και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του κατά τον 

μέγιστο δυνατό βαθμό. Έτσι, η εικόνα που το άτομο έχει για τον εαυτό του έχει καταλυτική σημασία. 

Γι' αυτό και η υποστήριξη του ατόμου από πλευράς της Συμβουλευτικής είναι καθοριστικής 

σημασίας καθώς θα εξασφαλίσει την πληρέστερη και αντικειμενικότερη δυνατή αυτογνωσία και 

θετική αυτοαντίληψη, ώστε το άτομο να οδηγηθεί στην θετικότερη δυνατή προδιάθεση- διάθεση- 

στάση-συμπεριφορά τόσο απέναντι στον εαυτό του, όσο και απέναντι στους άλλους. 

3.2 Διαδικασίες και μέσα οικοδόμησης Αυτογνωσίας και Αυτοαντίληψης 

Η διαμόρφωση της αυτοαντίληψης εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η επίδραση 

των σημαντικών άλλων (Burns, 1982). Το άτομο διαμορφώνει την αυτοαντίληψη μέσα από την 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους σημαντικούς άλλους, και φτάνει στη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης εικόνας του εαυτού, είτε πρόκειται για μια θετική είτε για μια αρνητική εικόνα. Το 

παιδί όταν εισέρχεται στη σχολική ηλικία, δέχεται σημαντικές επιδράσεις και από πρόσωπα στο 

σχολείο, όπως είναι οι συμμαθητές και οι δάσκαλοι που λαμβάνουν τη θέση των γονέων. Η 

αυτοαντίληψη των μαθητών επηρεάζεται από τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν, ενώ 

η αυτοαντίληψη των παιδιών επηρεάζεται και από την εικόνα των εκπαιδευτικών για τους μαθητές, 

γνωστό και ως φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας (Henricsson & Rydell, 2004). Η 

αρνητική εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ασκεί 

επίδραση στην αυτοαντίληψη αυτών των μαθητών (Montague & Rinaldi ,2001). 

     Τα παιδιά αρχίζουν να μορφοποιούν τα πρώτα συναισθήματα αυτοεκτίμησης τις πρώτες έξι 

εβδομάδες της ζωής τους, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος αντιδρά στις σωματικές 

και συναισθηματικές τους ανάγκες (Κοσμίδου-Hardy, 1991). Καθώς αναπτύσσονται, η 

αυτοεκτίμησή τους τροποποιείται ανάλογα με το πώς αντιδρούν οι σημαντικοί γι’ αυτούς ενήλικες 

στις ανάγκες τους και τον βαθμό που αυτές εκπληρώνονται επιτυχώς σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. 

Έτσι, η αγάπη και στοργή που λαμβάνει το νεαρό άτομο, τα σωστά καθορισμένα όρια, που σταθερά 

εφαρμόζονται και ο σεβασμός που εκδηλώνεται στα παιδιά εμφανώς, άμεσα και καθημερινά 

συνδράμουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης τους. Μερικά παιδιά μπορεί να είναι από 
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τη φύση τους ντροπαλά κι εσωστρεφή, έχουν όμως υψηλή αυτοεκτίμηση, ακόμη κι αν δεν κάνουν 

πολλές ερωτήσεις ή δεν προσφέρουν αυθόρμητες απαντήσεις. Όμως το παιδί με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση εμφανίζει υψηλό βαθμό άγχους, φοβάται να ρισκάρει και δεν σχετίζεται θετικά με τα 

άλλα παιδιά. Αναφορικά με τα παιδιά που μεγαλώνουν με έναν γονέα ή προέρχονται από οικογένειες 

που και οι δύο γονείς εργάζονται πολλές ώρες και αγωνίζονται καθημερινά για να ν’ αντιμετωπίσουν 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξουν ένα δυνατό αίσθημα 

ταυτότητας και να αντιληφθούν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γι’ 

αυτά να πεισθούν ότι είναι σημαντικά άτομα και αξίζουν τον έπαινο, τον σεβασμό και την ευτυχία. 

Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι παιδιά που δεν λαμβάνουν προσοχή ή ανατροφοδότηση, τείνουν να 

έχουν φτωχότερη αντίληψη για τον εαυτό τους, από εκείνα που δέχονται θετική είτε αρνητική 

ανατροφοδότηση σε τακτική βάση. Είναι δηλαδή σαν τα παιδιά να εκλαμβάνουν το συναίσθημα του 

πόσο σημαντικά είναι με το σύνολο της προσοχής που λαμβάνουν.  

    Οι δάσκαλοι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση των μαθητών τους, με την 

στάση που κρατούν απέναντι τους και τις προσδοκίες που διαμορφώνουν για αυτά ακόμα και αν 

κάποιες φορές δεν να το αντιλαμβάνονται. Συνεχίζοντας, καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και 

πλησιάζουν την εφηβεία, οι παράγοντες που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στην αυτοεκτίμησή τους 

αρχίζουν να αλλάζουν. Πλέον, οι έφηβοι τείνουν να προσπαθούν να κερδίσουν την αποδοχή των 

συνομηλίκων τους με την σωματική δύναμη και την δημοτικότητα που έχουν στα κορίτσια. 

Αναφορικά με τα κορίτσια, η δημοτικότητα στα αγόρια είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι όμως 

δυνατόν, μαθητές που είχαν υψηλή αυτοεκτίμηση γιατί μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους ενήλικες, 

τώρα να υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση ή να απομονωθούν κοινωνικά. Οι μαθητές που δεν 

μπορούν να κερδίσουν την αποδοχή μέσα από τυπικά μέσα, μπορεί να κινδυνεύουν να αναπτύξουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σε αυτή την περίπτωση αγωνίζονται για να βρουν τρόπους με τους οποίους 

να αισθανθούν σημαντικοί, έστω και με αποκλίνοντες τρόπους. Τέτοιοι μαθητές συνήθως είναι αυτοί 

που πίνουν αλκοόλ ή καταφεύγουν στα ναρκωτικά, καυχιούνται για τα σεξουαλικά τους επιτεύγματα 

ή ρισκάρουν επικίνδυνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει αυξάνοντας 

την αυτοεκτίμησή τους και αποτρέποντας τους από παραβατικές συμπεριφορές (Κοσμίδου-Hardy, 

1991). 

4. Συμπεράσματα 

Χωρίς αμφιβολία, η επιλογή επαγγέλματος είναι μία κρίσιμη απόφαση στη ζωή του ατόμου. 

«Άραγε τι επάγγελμα μου ταιριάζει;» «Με τι θέλω να ασχοληθώ;» Ερωτήματα τα οποία γίνονται 

ακόμα πιο δύσκολα  σήμερα στην εποχή  της οικονομικής κρίσης που πλημμυρίζει αβεβαιότητα και 

ανασφάλεια όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να 

αποφασίσουν για το μέλλον τους. Σε αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται πιο έντονη από ποτέ η ανάγκη 

καθοδήγησης και υποστήριξης του ατόμου στην επιλογή επαγγέλματος. Η προετοιμασία για τη λήψη 

της κατάλληλης επαγγελματικής απόφασης μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός προγράμματος 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η 

αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση του εαυτού. «Πώς θα επιλέξω ένα επάγγελμα που μου ταιριάζει αν δεν 

γνωρίζω τι θέλω, τι μου αρέσει; 

       Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει 

προσωπικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε συνδυασμό με  τη χρήση ψυχομετρικών τεστ 

(προσωπικότητας, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, αξιών κ.ά). Η Συμβουλευτική βοηθάει το μαθητή 

στον προσδιορισμό του στόχου του μέσα από μία ευρύτερη συζήτηση και πληροφόρηση για τις 

σπουδές και τα επαγγέλματα. Τα τεστ Προσωπικότητας χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των 

προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου και καλούνται να απαντήσουν στο 

ερώτημα «Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;». Τα τεστ Ικανοτήτων αφορούν στις κλίσεις του 

μαθητή και τα ταλέντα που μπορεί να έχει, όπως για παράδειγμα η ικανότητα έκφρασης, η αφαιρετική 

ικανότητα, η ταχύτητα αντίληψης κλπ. Τα τεστ Ενδιαφερόντων βοηθούν στην ανακάλυψη των 

επαγγελματικών προτιμήσεων του υποψήφιου και των δραστηριοτήτων με τις οποίες θα επιθυμούσε 
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να ασχοληθεί. Τέλος, τα τεστ Αξιών ιεραρχούν τα στοιχεία που ο μαθητής θεωρεί σημαντικά και θα 

ήθελε να τα έχει στη μελλοντική του εργασία, όπως είναι η ανθρώπινη επαφή, οι υψηλές αποδοχές, 

η δημιουργικότητα, η ηγετική θέση κ.ά.  Από τη Συμβουλευτική και τα τεστ προκύπτει η αναλυτική 

έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία παραδίδεται στο μαθητή και τους γονείς του και παρουσιάζει τις 

επαγγελματικές κατηγορίες που συνδυάζουν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την προσωπικότητα 

και τις αξίες του ατόμου έτσι ώστε να καθοριστούν οι στόχοι του και να σχεδιαστεί η πορεία για την 

επίτευξή τους. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 

Κολυβά Γεωργία-Μαρία 

Προπτυχιακή φοιτήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα εισήγηση, στόχος είναι η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε άτομα 

που δυσκολεύονται στην εύρεση εργασίας. Τα άτομα αυτά είναι οι άνεργοι, λόγω της μακροχρόνιας 

αδράνειας, οι απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, λόγω έλλειψης επαγγελματικής εμπειρίας. 

Γίνεται λόγος για προγράμματα που ενισχύουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες 

ανέργων και φοιτητών, ακόμα και χωρίς κόστος. Όσον αφορά το θέμα της επαγγελματικής εμπειρίας, 

αναφέρονται ευκαιρίες, μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Η αγορά εργασίας δίνει έμφαση 

στις προσωπικές δεξιότητες των εργαζομένων και στην μοναδικότητά τους. Αναλύονται ακόμη, 

δραστηριότητες που μπορούν να εκμεταλλευτούν άνεργοι και φοιτητές, από προγράμματα στο 

πανεπιστήμιο ή άλλους φορείς. Οι δραστηριότητες που μας ξεχωρίζουν, πρέπει να αναφερθούν στο 

βιογραφικό μας, καθώς και άλλα ενδιαφέροντά μας. Το βιογραφικό για άτομα χωρίς προϋπηρεσία, 

χρειάζεται ειδική  προσοχή και σύνταξη. Τέλος, άνεργοι και φοιτητές, πρέπει να γνωρίζουν ότι με 

μια σωστή καθοδήγηση επιλογής μεταπτυχιακού σε άλλο αντικείμενο, αποκτούν την δυνατότητα 

αλλαγής καριέρας. 

 

Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, πληροφόρηση, καθοδήγηση, σταδιοδρομία 

1. Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, ένα πρόβλημα που όλο και αυξάνεται, ειδικότερα στην χώρας μας, είναι η 

ανεργία. Παράγοντες που έλαβαν μεγάλο ρόλο στην αύξηση της ανεργίας είναι  η οικονομική κρίση 

και η πανδημία λόγω Covid19. Η ανεργία, εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί στον 

κόσμο, ευθύνεται και για πολλές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην ψυχική υγεία, με κίνδυνο και 

την σωματική μας ακεραιότητα. Η ανεργία οδηγεί σε πολλά συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη, 

εκρήξεις θυμού, χαμηλή αυτοπεποίθηση, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη προσοχής, απώλεια 

ενδιαφερόντων κ.α. Η μακροχρόνια ανεργία έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια αδρανής στάση και 

αποχή από τις εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και λιγότερες 

ευκαιρίες για την επανένταξη στην αγορά εργασίας (Δρόσος, 2012). Υπάρχουν πολλά στερεότυπα 

και προκαταλήψεις για την μακροχρόνια ανεργία, ειδικότερα για τους μεσήλικες, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας (Connor, 1992).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Συμβουλευτική και πληροφόρηση ανέργων 

        Περιληπτικά, οι άνεργοι, μέσω επαγγελματικής συμβουλευτικής: 

α. αναπτύσσουν χαρακτηριστικά που θα τους προσφέρουν βοήθεια στην επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα 

β. πληροφορούνται τόσο για εκπαιδευτικές όσο και επαγγελματικές δυνατότητες που έχουν (π.χ. 

επιδοτούμενα προγράμματα/σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, επιδοτούμενη πρακτική άσκηση) 

γ. μαθαίνουν δεξιότητες στην αναζήτηση εργασίας 
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δ. αποκτούν γνώσεις και βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα (π.χ. σύνταξη βιογραφικού, δημιουργία 

συνοδευτικής επιστολής)  

ε. διασυνδέονται με φορείς τοπικής αγοράς εργασίας (π.χ. κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, 

χρήσιμες ιστοσελίδες, συνδρομή σε sites με αγγελίες, δικτύωση μέσω social media)  

 

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες ανέργων 

Εάν είστε άνεργοι για αρκετό χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα υπάρχουν κάποια κενά στο 

βιογραφικό σας. Σε μια συνέντευξη, οι υπεύθυνοι προσλήψεων είναι υποχρεωμένοι να σας ρωτήσουν 

τους λόγους που υπάρχει αυτό το κενό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να είστε ήδη 

προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους ερωτήσεις, ώστε να εξηγήσετε τους λόγους που σας κράτησαν 

εκτός εργασίας. Βασικό είναι να παρουσιάσετε τα κενά στο βιογραφικό μας, ως περίοδο προσωπικής 

και επαγγελματικής ανάπτυξης. Πρέπει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας, οτιδήποτε κάνατε 

εκείνη την περίοδο που υπάρχουν κενά στο πλαίσιο Επαγγελματική Εμπειρία, όπως για παράδειγμα 

εργασία ως freelancer ή εθελοντική εργασία κ.α. Τέλος, αναφέρετε φυσικά και τον λόγο της 

πανδημίας του Covid19 σε περίπτωση που δεν σας επιτράπηκε να εργαστείτε ή χάσατε το δικαίωμα 

μας για υλοποίηση πρακτικής άσκησης ή προγράμματος Erasmus. Λόγω του ότι η πανδημία είναι 

παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι αρνητικό στοιχείο για εσάς, αντιθέτως, ο εργοδότης αντιλαμβάνεται 

ότι η πανδημία είναι εξωτερικός παράγοντας και ότι δεν σχετίζεται με την προσωπικότητα και τις 

δυνατότητές σας. 

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που έχει ένας άνεργος;   

Αρχικά, υπάρχουν πολλά επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης από φορείς όπως 

ο ΟΑΕΔ και ο ΕΣΠΑ. Αυτά είναι: 

     Προγράμματα ανέργων (VOUCHER), ειδικότερα: 

- Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων ανέργων  

- Προώθηση στην απασχόληση ανέργων   

- Πρακτική άσκηση 

- Προγράμματα ανέργων Voucher για πιστοποίηση ΤΠΕ 

Τα προγράμματα Voucher, αφορούν μεγάλο εύρος ηλικιών και διαφέρει από πρόγραμμα σε 

πρόγραμμα. Κάποια αφορούν ηλικίες 18-28, κάποια αφορούν ηλικίες 18- 24, κάποιοι άλλοι αφορούν 

30-49 κοκ. Οι καλύτερες πηγές πληροφόρησης για τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων Voucher 

είναι η αναζήτηση στο ίντερνετ, επαφή με έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και 

φυσικά, στα γραφεία των φορέων (π.χ. ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ). 

*Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δεκτός και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλες αυτές 

τις δυνατότητες, είναι να έχει Κάρτα Ανεργίας!*  

Με την κάρτα ανεργίας, όσοι τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, δικαιούνται την χορήγηση του 

επιδόματος ανεργίας. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας πρέπει να γνωρίζει την οικογενειακή κατάσταση 

του ανέργου, καθώς τα κοινωνικά κριτήρια παίζουν μεγάλο ρόλο στα επιδόματα και τις ευκαιρίες 

που έχουν.  

Κάτι σημαντικό που πρέπει οι άνεργοι να γνωρίζουν, είναι ότι πολλά δημόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) προσφέρουν πρόγραμμα για τους ανέργους. Οι άνεργοι 

μπορούν να σπουδάσουν σε κάποιο κλάδο της αρεσκείας τους στο Δ.ΙΕΚ εφόσον γίνουν αποδεκτοί 

ενώ, παράλληλα διατηρείται το επίδομα ανεργίας που παίρνουν!  
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Το ίδιο ισχύει και για διάφορα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Πρακτική 

Άσκηση, όπου οι άνεργοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία, η οποία είναι πολύ σημαντική για το 

βιογραφικό τους.  

  

Σύνδεση με την αγορά εργασίας 

Όταν ένας ενήλικας αναζητάει εργασία, ο σύμβουλος χρειάζεται να του παρουσιάσει αρχικά τις 

βασικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ώστε ο ενήλικας να μπορεί να ξεχωρίζει τις αγγελίες που τον 

αντιπροσωπεύουν (Μ. Σκουλάκη, Μ., 2019). 

     Χρήσιμα tips που θα σας βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας! 

• Περιηγηθείτε σε πλατφόρμες αναζήτησης και εύρεσης εργασίας (job boards) και 

επαγγελματικής δικτύωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό (π.χ. Kariera, Jooble, Indeed, 

Skywalker, Jobfind,  Careerjet, Neuvoo, Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων) 

• Δημιουργήστε λογαριασμό στα social media (LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest κ.λ.π.)  

• Προσέξτε την σωστή σύνταξη βιογραφικού και των συνοδευτικών εγγράφων, όπως 

συνοδευτική επιστολή (Cover Letter) και Portfolio 

• Προετοιμαστείτε για την διαδικασία της συνέντευξης  

• Συμπληρώστε ψυχομετρικά τεστ, όπως τεστ προσωπικότητας, αξιών, ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων, επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, εκτέλεσης εργασίας, για να δείτε τι 

σας ταιριάζει περισσότερο 

2.2. Συμβουλευτική και πληροφόρηση απόφοιτων και τελειόφοιτων φοιτητών 

Είναι πολύ συνηθισμένο να ακούμε φοιτητές να λένε ότι έχουν παρατήσει τις σπουδές τους 

και ότι ασχολούνται με κάτι άλλο ή ακόμα να χρωστάνε πολλά μαθήματα με αποτέλεσμα να έχει 

πέσει η ψυχολογία τους και η όρεξη τους για διάβασμα. Επιπλέον, πολλοί φοιτητές επιλέγουν να 

απασχοληθούν ταυτόχρονα με επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά στο τέλος έχουν πρόβλημα με 

την διαχείριση χρόνου. 

Σε αυτή την εργασία, θα αναφερθούν διάφορες ενδιαφέρουσες ασχολίες που μπορούν να έχουν οι 

φοιτητές είτε κατά την διάρκεια της σχολής τους είτε αφού πάρουν το πτυχίο τους, συμβουλές για 

να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν, 

μέσω του πανεπιστημίου τους, ώστε να είναι ένα βήμα μπροστά για μια θέση εργασίας.  

Πρώτα από όλα, ως φοιτητές, θα πρέπει να ελέγξετε το πρόγραμμα σπουδών της σχολής σας. 

Σίγουρα θα βρείτε κάποια μαθήματα, είτε πολλά είτε λίγα, που σας τραβούν το ενδιαφέρον και την 

προσοχή. Καλό είναι να μην επιλέγετε μαθήματα που δεν σας αρέσουν μόνο και μόνο επειδή είναι 

εύκολα!  

Θυμηθείτε: Είναι πιο ωφέλιμο να έχετε παρακολουθήσει συναφή μαθήματα σε περίπτωση επιλογής 

κάποιου μεταπτυχιακού αργότερα, παρά να έχετε απλά καλό Μ.Ο. και αδιάφορα μαθήματα. Αυτό 

θα σας βοηθήσει επίσης, να επιλέξετε την σωστή κατεύθυνση, βάσει των ενδιαφερόντων και των 

μελλοντικών σας στόχων. 

 

Ευκαιρίες/Δραστηριότητες, εντός και εκτός Πανεπιστημίου, που βοηθάνε έναν φοιτητή στην 

μελλοντική εύρεση εργασίας: 

• Εκμάθηση ξένων γλωσσών, όχι μόνο αγγλικών που είναι απαραίτητα, αλλά Γερμανικά, 

Ισπανικά, Κινεζικά, Ρωσικά, ακόμα και Αραβικά. Tip: Εξειδικευτείτε σε μία ή δύο γλώσσες 

που σας αρέσουν, πέραν των αγγλικών, αποκτώντας πτυχίο επιπέδου C2.  
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• Δεξιότητες πληροφορικής. Οι βασικές γνώσεις (Word, Excel, PowerPoint, Access, 

Windows, Internet) θεωρούνται απαραίτητες για την αγορά εργασίας. Tip: Αποκτήστε 

πτυχίο expert επιπέδου, αν θέλετε να υπερτερείτε στην αγορά εργασίας. 

• Συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε όντας 

φοιτητές είτε αργότερα. Παρουσιάστε και εσείς σε κάποιο συνέδριο, η 

επιστημονική/ερευνητική εμπειρία είναι συν για το βιογραφικό σας.Tip: Αν σας ενδιαφέρει 

ο δημόσιος τομέας, χρειάζεται να παρακολουθείτε σεμινάρια που μοριοδοτούνται. Τα 

σεμινάρια που προσφέρουν μοριοδότηση είναι αυστηρά 400 ωρών και πάνω, οπότε 

προσοχή στην επιλογή σεμιναρίων!  

• Κάτι άλλο που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι τα ετήσια σεμινάρια Ειδικής 

Αγωγής, τα οποία στη μοριοδότηση μερικά λένε: -Προσόν εισόδου ένταξης στους 

επικουρικούς πίνακες Ε.Α.- και άλλα λένε: -Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες Ε.Α.-  

Κοιτάμε προσεχτικά τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος, πριν αποφασίσουμε! 

• Συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς, του ενδιαφέροντος σας. 

• Χρήση δωρεάν στατιστικών προγραμμάτων  από το Πανεπιστήμιο, π.χ. SPSS. 

• Δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών από το πανεπιστήμιο, ή με ελάχιστο κόστος. 

• Εκμάθηση προγραμμάτων σχεδίασης, π.χ. AutoCAD 

• Εκμάθηση προγραμμάτων επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο, π.χ. Photoshop, Premiere, 

Illustrator, εφόσον σχετίζονται με την σχολή σας. 

• Εκμάθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για εξειδίκευση στον κλάδο σας, π.χ. αν θέλετε να 

κάνετε μεταπτυχιακή εξειδίκευση Business ή Management, πάρτε το πτυχίο GMAT ή GRE. 

• Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, π.χ. Python, Java, C++ κλπ. 

• Απόκτηση πτυχίου IELTS ή TOEFL, για μεταπτυχιακά προγράμματα, κυρίως αφορά 

μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. 

• Συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα. 

• Συμμετοχή σε προγράμματα mentoring του Πανεπιστήμιου σας. 

 

Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση; 

Θα έχεις αναρωτηθεί σίγουρα, είτε κατά την διάρκεια των σπουδών σου είτε αργότερα, για ποιο 

λόγο τελικά είναι σημαντική η πρακτική άσκηση;  

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μια ευκαιρία για να εργαστείτε, σε πραγματικό περιβάλλον. Είναι 

σημαντικό να μπορείς να εφαρμόζεις σε πρακτικό κομμάτι των όσων έμαθες από την σχολή σου, 

διότι στην πράξη είναι αλλιώς να έρχεσαι σε επαφή με τον εργασιακό κόσμο. Έτσι, καταλαβαίνεις 

τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν στην αγορά εργασίας, προσγειώνεσαι 

και εγκλιματίζεσαι. Ένας ακόμα λόγος για να κάνεις πρακτική άσκηση, προσφέρει ενίσχυση του 

βιογραφικού σου όσον αφορά το κομμάτι της εργασιακής εμπειρίας και έτσι, λειτουργεί σαν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πέρα από την εκπαιδευτική και επαγγελματική, προσφέρει προνόμια 

και στην προσωπική σου ανάπτυξη. Βασικό προνόμιο, είναι ότι βοηθάει να ενισχύσεις τα soft skills 

σου, δηλαδή προσωπικές δεξιότητες. Επιπλέον, γνωρίζεις άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με 

εσένα και δικτυώνεσαι με φορείς και τα στελέχη τους. Τέλος, μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό 

σου, πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και διευρύνεις τα 

επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα. Συμπερασματικά, η πρακτική άσκηση σε βοηθάει να καταλάβεις 

με τι θα ήθελες να απασχοληθείς στο μέλλον και στην ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. 
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            Soft Skills: Τι είναι; 

 

Σε μια αγορά εργασίας, όπου όλο και περισσότεροι νέοι κατέχουν τεχνικές και 

εξειδικευμένες δεξιότητες, είναι σημαντικό να ξεχωρίσεις χρησιμοποιώντας και 

αναδεικνύοντας τα soft skills σου. Κάποια από τα soft skills που κοιτάει πλέον η αγορά 

εργασίας, καθώς ανανεώνονται συνεχώς οι ανάγκες της, είναι η ευελιξία, η 

προσαρμοστικότητα, η διαχείριση χρόνου (time management), η ομαδικότητα, η 

επικοινωνία,  η δημιουργικότητα (π.χ.  να σκεφτόμαστε με σωστούς τρόπους) και τέλος, οι 

ηγετικές ικανότητες (λόγω μεγάλου ανταγωνισμού). Οι επαγγελματίες στην προσέλκυση 

ανθρώπινου δυναμικού σήμερα ενδιαφέρονται περισσότερο για υποψηφίους με δεξιότητες 

ηγετικών χαρακτηριστικών παρά χρήσης Η/Υ. Τα hard skills, άλλωστε, κατά κύριο λόγο 

μαθαίνονται και στον χώρο εργασίας. 

 

Πρακτική Άσκηση: Πώς αναζητώ φορέα υποδοχής; 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την επιλογή του φορέα 

υποδοχής είναι ο εντοπισμός του επαγγελματικού πεδίου που σας ενδιαφέρει. Πρέπει να 

σκεφτούμε: 

• Ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέτεις; 

• Τι στόχους έχεις για αμέσως μετά το πτυχίο (π.χ. εάν θα κάνεις μεταπτυχιακό ή θα 

αναζητήσεις δουλειά); 

• Ποια είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλεις να επιδιώξεις; 

• Ποιοι πεδίο σε ενδιαφέρει;  

• Σε τι είσαι καλή/καλός; 

 

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης 

Αρχικά, ας δούμε τις ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, που μας προσφέρει η σχολή μας. Οι 

περισσότερες σχολές έχουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση, διαρκείας 1-2μηνών αλλά και 6μηνών, 

ανάλογα το τμήμα. Κάτι ακόμα που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι φοιτητές, είναι η αμειβόμενη 

πρακτική άσκηση από ΕΣΠΑ. Στην αμειβόμενη πρακτική, κάνεις αίτηση και αν έχεις τις 

προϋποθέσεις, γίνεσαι δεκτός. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διαρκεί 2 μήνες και 

πληρώνεσαι 200ευρώ/μήνα.  

 

Υπάρχουν πολλά προγράμματα, πολλές φορές με καλυμμένα τα έξοδα μετακίνησης, που σε 

στηρίζουν και ζητούν άτομα για πρακτική άσκηση. Για παράδειγμα, πληροφορηθείτε για τα 

προγράμματα Erasmus+, που παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης ακαδημαϊκών 

μαθημάτων ή ανάληψης πρακτικής άσκησης. Χορηγός του Erasmus+ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το πρόγραμμα αυτό λέγεται «Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση» και σκοπός 

του είναι να διευρύνει τους επαγγελματικούς και προσωπικούς ορίζοντες του φοιτητή, καθώς και 

να του ενισχύσει τις προοπτικές στην πρόσληψη.  

 

Προσοχή: Επίλεξε κάποιον φορέα που σου ελκύει το ενδιαφέρον, καθώς και προσοχή στην επιλογή 

της χώρας που θα πας, καθώς υπάρχει πιθανότητα, αν είσαι καλός/η,  να σε θέλουν ο εργοδότης και 

μετά το τέλος της πρακτικής σου. Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ είναι μία από τις 

καλύτερες εμπειρίες των φοιτητών. Τέλος, ένας ακόμα γνωστός ευρέως οργανισμός για τους 

φοιτητές, είναι η AIESEC. Η πρακτική άσκηση στην AIESEC, μπορεί να διαρκέσει από 6 

βδομάδες έως και 1 χρόνο, εξαρτάται από εσένα τι θέλεις. Η AIESEC έχει 3 προγράμματα: Global 
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Talent, Global Teacher, Global Volunteer. Ανάλογα το τμήμα που είσαι ή έχεις τελειώσει, επιλέγεις 

το κατάλληλο πρόγραμμα για εσένα. Εκτός από αυτά, υπάρχουν πολλά άλλα  εθελοντικά 

προγράμματα που σου προσφέρουν χρηματικό ποσό και δωρεάν διαμονή. 

2.3. Σύνταξη βιογραφικού, όταν δεν έχουμε επαγγελματική εμπειρία 

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ο καθρέφτης κάθε ατόμου που αναζητεί εργασία ή επιδιώκει να 

βελτιώσει την εργασιακή του θέση (Κατσανέβας, Θ. 2009). Στην εργασία αυτή, θα δοθούν 

συμβουλές για τελειόφοιτους και απόφοιτους σχολών που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα που 

θα τους εξελίξει επαγγελματικά και προσωπικά, για ανέργους που θέλουν να επανενταχθούν στην 

αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας τα δυνατά τους χαρακτηριστικά. Ακόμα, και συμβουλές σε ήδη 

εργαζομένους που δεν είναι ευχαριστημένοι με το υπάρχων καθεστώς εργασίας τους και θέλουν να 

βελτιώσουν ή να αλλάξουν εργασία. Συνήθως, οι πρώτες δύο περιπτώσεις αναζητούντων εργασία 

που αναφέραμε, έχουν ένα κοινό στοιχείο, έχουν είτε ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία/προϋπηρεσία 

είτε καθόλου.  

Πότε στέλνουμε ένα βιογραφικό; 

1. Όταν ο εργοδότης ζητάει την συγκεκριμένη μορφή εγγράφου 

2. Όταν ο εργοδότης αναφέρει απλά «Στείλτε την αίτηση σας..» 

3. Όταν στέλνετε αιτήσεις με δική σας πρωτοβουλία (δηλ. σε εταιρείες που δεν έχουν 

δημοσιεύσει κάποια αγγελία, αλλά που ίσως έχουν κάποια κενή θέση) 

Σύμφωνα με έρευνα (Orange County Survey, 2010), εργοδότες που ρωτήθηκαν «Ποια είναι τα πιο 

σημαντικά στοιχεία που αναζητάτε σε ένα βιογραφικό σημείωμα;», έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 

• Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο 45% 

• Προσόντα και δεξιότητες 35% 

• Ευανάγνωστο 25% 

• Επιτεύγματα 16% 

• Ορθογραφία, Γραμματική και Σύνταξη 14% 

• Εκπαίδευση 9% (εδώ το ποσοστό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο, αν αφορούσε την 

πρόσληψη μόνο υποψηφίων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης) 

• Ηθικά γνωρίσματα 9% (π.χ. μοναδικότητα, φιλοδοξία, προαίρεση, κ.λπ.) 

• Ξεκάθαροι Στόχοι 3% 

• Λέξεις-κλειδιά στο βιογραφικό 2% 

• Στοιχεία επικοινωνίας 1% 

• Προσωπικά ενδιαφέροντα 1% 

• Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 1% 

Τον τρόπο σύνταξης ενός σωστά δομημένου βιογραφικού θα τον βρεις σε πολλές ιστοσελίδες στο 

ίντερνετ, αλλά και σε σεμινάρια/ημερίδες. Σε αυτή την εργασία, θα δοθεί έμφαση στα στοιχεία που 

πρέπει να τονίσεις, εφόσον δεν έχεις ή έχεις λίγη επαγγελματική εμπειρία/προϋπηρεσία.  

 

Στο βιογραφικό σας, θα πρέπει να αναφέρεις δεξιότητες και γνώσεις που θα σου προσφέρουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτές μπορεί να είναι ξένες γλώσσες, σπουδές στο εξωτερικό (π.χ. 

Erasmus), μεταπτυχιακά, πρακτική άσκηση (π.χ. AIESEC) και εξειδικεύσεις (π.χ. από την σχολή 

σου). Κάποιες ακόμα δεξιότητες μπορούν να αναφερθούν είναι καλοκαιρινές δουλειές που έχεις 

κάνει και άλλες δραστηριότητες (π.χ. αθλήματα, φοιτητικές οργανώσεις κλπ.).  

 

Στηρίξου στα ακαδημαϊκά σου προσόντα, ειδικά στην περίπτωση που είσαι τελειόφοιτος ή 

απόφοιτος, συγκεκριμένα τόνισε ό,τι είναι σχετικό με την επιδιωκόμενη εργασία. Ακόμα, κάνε 

αναφορά, αν υπάρχουν, σε τίτλους εργασιών που βαθμολογήθηκαν με άριστα ή που δείχνουν 

ενδιαφέρον σου για την συγκεκριμένη θέση και δώσε έμφαση στην υψηλή βαθμολογία στα μαθήματα 

που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας που στέλνεις το βιογραφικό. 
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Άλλα πράγματα που μπορεί να έχεις κάνει και που αξίζουν να τα βάλεις στο βιογραφικό σου, είναι 

δημόσιοι λόγοι που έχεις κάνει, παρουσιάσεις που έχεις κάνει ως πρόεδρος μιας οργάνωσης, τους 

ρόλους που έχεις παίξει στο τοπικό ή σχολικό θέατρο. Άλλες ενότητες μπορεί να είναι «εθελοντική 

εμπειρία», «Ηγεσία σε ομάδες νεότητας» (εδώ π.χ.  μπορείς να αναφέρεις ότι ήσουν ομαδάρχης σε 

μια κατασκήνωση, εκπρόσωπος των συμφοιτητών σου στα ακαδημαϊκά συμβούλια κλπ.) 

«Συγγραφής» , «Διαχείριση εργασιών-project»). 

 

Tip: Πολλές εταιρίες έχουν τμήματα «μαθητευόμενων» επαγγελματιών. Ψάξτε για τέτοιες ευκαιρίες! 

Τέλος, σύμφωνα με το Ι.ΙΕΚ Όμηρος, αν είστε άνεργοι, τότε μπορείτε να βάλετε κάτι αντίστοιχο με 

τις παρακάτω προτάσεις: 

- Actively Seeking Employment 

- Available for Employment 

- Available for New Opportunities 

- Seeking a New Opportunity 

2.4. Επιλογή μεταπτυχιακού - Αλλαγή σταδιοδρομίασς  

Είναι γνωστό, ότι για την εύρεση εργασίας πλέον, είναι βασικό προσόν η απόκτηση ενός 

μεταπτυχιακού πτυχίου. Ο βασικός λόγος επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος είναι το 

ενδιαφέρον μας να μάθουμε περισσότερα γύρω από το αντικείμενο των σπουδών μας και να 

εξειδικευτούμε σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα του. Ένας ακόμα λόγος, όμως, είναι οι απόφοιτοι να 

εξασφαλίσουν μια αλλαγή στην καριέρα τους. Πολλοί πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε 

διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ως ερευνητές 

ή εργαζόμενοι σε διαφορετικούς τομείς έρευνας. Το μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο, χρησιμεύει 

επίσης ως κατατακτήριες, αλλά με πιο σύντομο και δημιουργικό τρόπο. 

Άλλα προνόμια της επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών, σε διαφορετικό αντικείμενο από το πτυχίο 

σου: 

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σε ένα διαφορετικό και νέο αντικείμενο σίγουρα θα 

σου ανοίξει πολλές πόρτες στην αγορά εργασίας και θα σου προσφέρει πολλές εμπειρίες, καθώς θα 

είναι μια εμπειρία. Θα έχεις περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες σχετικά με το αντικείμενο που 

θέλεις να ασχοληθείς, καθώς και ευρύτερο φάσμα επιλογών σε θέσεις εργασίας. Σίγουρα, θα 

εκτιμηθεί περισσότερο από έναν εργοδότη, ένας υποψήφιος εργαζόμενος που έχει γνώσεις σε πολλά 

αντικείμενα, διότι έτσι δείχνει ότι έχει ισχυρή θέληση, παίρνει ρίσκα, αποφασιστικότητα να 

ακολουθεί τα όνειρα του και τέλος, έντονη ένδειξη ενδιαφερόντων. Όλα αυτά, ανήκουν και στην 

κατηγορία των Soft Skills, που ένας εργοδότης ζητάει.  

Τι εναλλακτικές καριέρες μπορείς να ακολουθήσεις, ανάλογα το βασικό σου πτυχίο;  

Ας δούμε κάποια παραδείγματα από κάποια πτυχία: 

 

▪ Πτυχίο Ψυχολογίας: 

Αν το βασικό σου πτυχίο είναι στον κλάδο της ψυχολογίας, μπορείς με το κατάλληλο μεταπτυχιακό 

να ακολουθήσεις καριέρα είτε στην εκπαίδευση και την συμβουλευτική (π.χ. Σχολική Ψυχολογία, 

Επαγγελματική Συμβουλευτική), είτε στον οικονομικό κλάδο (π.χ. Marketing, Διοίκηση 

Επιχειρήσεων) είτε στον επιχειρηματικό κλάδο (π.χ. Οργανωσιακή Ψυχολογία, Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού), είτε να απασχοληθείς με την Αστυνομία, την Εγκληματολογία ή ακόμα και 

με τον Προγραμματισμό των Υπολογιστών, όπου ένας ψυχολόγος ασχολείται με την ψυχολογία των 

χρηστών. 
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▪ Πτυχίο Φιλολογίας: 

Αν το βασικό σου πτυχίο είναι στον κλάδο της ψυχολογίας, μπορείς με το κατάλληλο μεταπτυχιακό 

να ακολουθήσεις καριέρα είτε στην ψυχολογία και την συμβουλευτική (π.χ. Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Διδακτική της Ελληνικής ως 

δεύτερη γλώσσα), στον οικονομικό κλάδο (π.χ. Marketing), στον επιχειρηματικό κλάδο (π.χ. 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού), 

είτε στην Γνωσιακή Επιστήμη, στην Μετεωρολογία, στην Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμού, 

στον τουριστικό κλάδο ή ακόμα και με την τεχνολογία (π.χ. Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Γλωσσική Τεχνολογία). 

▪ Πτυχίο Φυσικής: 

Αν το βασικό σου πτυχίο είναι στον κλάδο της φυσικής, μπορείς με το κατάλληλο μεταπτυχιακό να 

ακολουθήσεις καριέρα είτε ψηφιακή τεχνολογία (π.χ. Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες/Τηλεπικοινωνίες), 

στην μεταποίηση και τους αυτοματισμούς, στον εργασιακό τομέα της ενέργειας/περιβάλλοντος (π.χ. 

Φυσική του Περιβάλλοντος), στον τουριστικό τομέα, στον τομέα της υγείας/φροντίδας των 

ανθρώπων (π.χ. Ιατρική Φυσική/Ακτινοφυσική), είτε στον τομέα της εκπαίδευσης (π.χ. Διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών) και ακόμα και στον τομέα της ναυτιλίας (π.χ. Ναυτική Θαλάσσια 

Τεχνολογία). 

▪ Πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών 

Αν το βασικό σου πτυχίο είναι στον κλάδο της ξενόγλωσσης φιλοσοφίας, μπορείς με το κατάλληλο 

μεταπτυχιακό να ακολουθήσεις καριέρα είτε στην γλωσσολογία, στην μετάφραση, στην επιμέλεια, 

στον τουρισμό, είτε και στην ναυτιλία. Επίσης, με το κατάλληλο μεταπτυχιακό, μπορούν να 

εργαστούν ως μεταφραστές, διερμηνείς και στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείο Εξωτερικών. 

3. Συμπεράσματα  

      Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, είναι ότι παρόλο που οι άνεργοι, οι τελειόφοιτοι αλλά 

και οι απόφοιτοι των περισσότερων τμημάτων αδυνατούν να βρουν απασχόληση στις μέρες μας, είτε 

πρόκειται για μερική είτε για ολική απασχόληση, υπάρχουν τρόποι να ξεφύγουν από αυτό τον φαύλο 

κύκλο της ανεργίας και να βρουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας νέος στην αγορά 

εργασίας ή ένας χρόνια άνεργος. Κάτι πιο απλό και γνωστό σε όλους, είναι η ξεχωριστή σύνταξη του 

βιογραφικού για μια δουλειά ή και η σωστή συνέντευξη, όμως δεν παίζει πια ρόλο μόνο αυτό. Η 

εργασία είναι βασισμένη σε διάφορα βιβλία του αντικειμένου της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής Εργασίας, σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, 

διάφορες μελέτες και διάφορα tips που έχω προσθέσει βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες και 

γενικότερες γνώσεις. Τέλος, μέσα από αυτήν την εργασία, στόχος μου ήταν να μειώσω το εργασιακό 

άγχος των ανθρώπων που δεν βρίσκουν δουλειά, να προτείνω λύσεις σε φοιτητές που ίσως έχουν 

επιλέξει μια σχολή που δεν τους αντιπροσωπεύει τελικά ή που δεν τους ταιριάζει και ακόμα, να 

προτείνω ιδέες σε άτομα που τώρα θα αποκτήσουν την πρώτη τους επαφή με το εργασιακό 

περιβάλλον.  
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Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ COVID-19. Η 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

Αγγελάκη Ρόζη 

ΣΕΠ Ε.Α.Π.,  Διδάσκουσα  Π.Τ.Δ.Ε. ΑΠΘ,  

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ. 

 

Περίληψη  

Τα μέλη της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας σήμερα, καλούνται να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά την «κάθετη» Τεχνολογία. Η πανδημία του 2020 ώθησε τη μεγαλύτερη μερίδα των 

πολιτών να εκμεταλλευτεί στους περισσότερους τομείς δραστηριότητάς τους τις τεχνολογικές 

καινοτομίες, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με κάτι που, παρότι συζητείται χρόνια, 

ουσιαστικά και καθολικά δεν εφαρμόστηκε: με την επιτυχημένη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτελεί τόσο η περιγραφή της 

Επείγουσας εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το πρώτο lockdown 

και έπειτα, όσο και η εξέταση του κατά πόσον συνδέονται οι επίσημες αξιώσεις για την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ με τη σχολική πραγματικότητα και τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς 

στο Διαδίκτυο. Τα συμπεράσματα για τα ανωτέρω. Καθώς και προτάσεις αναφορικά με τον 

πολυσυζητημένο εκσυγχρονισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού, θα προκύψουν βάσει βιβλιογραφικής 

επισκόπησης και των απόψεων μιας ομάδας εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. 

Θεσσαλονίκης, που αποτέλεσε το δείγμα μιας ποιοτικής πρωτογενούς μελέτης. Παράλληλα, θα γίνει 

λόγος για τις δυνατότητες που προσφέρει το Ελεύθερο Λογισμικό.   

 

Λέξεις κλειδιά: Emergency Remote Teaching, Netiquette, απόψεις  εκπαιδευτικών, Ανοιχτό 

Λογισμικό, covid 

1. Εισαγωγή 

Η αλματώδης ανάπτυξη της Τεχνολογίας, ως συνέπεια νέων αναγκών και οικονομικού 

ανταγωνισμού στο πλαίσιο δημιουργίας μιας «αδιάλειπτης επιχειρηματικής ευφυΐας» (ubiquitous 

business intelligence) και η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 

όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστο το χώρο 

της Εκπαίδευσης- που, ούτως ή άλλως, όφειλε να εκσυγχρονιστεί. Όπως καταδεικνύει η διεθνής και 

η εγχώρια βιβλιογραφία, πληθώρα ερευνητών από διάφορα επιστημονικά πεδία, από την περίοδο που 

εισήχθη ο όρος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», εργάζονται πάνω στο πώς η μάθηση μπορεί να γίνει 

αποτελεσματική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των υποκειμένων, οικοδομημένη στους 

διατυπωμένους φιλοσοφικούς προσανατολισµούς, τις θεωρίες και τις αρχές που προέκυψαν για αυτή, 

πάντα σε ακολουθία με τις εξελίξεις στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό στερέωμα (Groenke & 

Paulus, 2007, Gustafson, & Branch, 1997, Kraiger, et al, 1993. Jenkins, et al, 2006).  

Ειδικότερα, από το 1960, οπότε και άρχισαν να λαμβάνουν χώρα τα πρώτα τεχνολογικά 

επιτεύγματα (Computer Processing Power), οι ΤΠΕ με την παροχή ισχυρών γνωστικών εργαλείων 

προσέφεραν δυνατότητες για τη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης, ενθαρρύνοντας τη 

σταδιακή μετατόπιση από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε έναν περισσότερο διαδραστικό, 
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μαθητοκεντρικό. Από το 2020 και έπειτα, ωστόσο, η υποστηριζόμενη από τις Νέες Τεχνολογίες 

μάθηση κατέληξε, από καινοτόμα εκπαιδευτική διεργασία, να αποτελεί αναγκαιότητα που 

καθιερώθηκε ως κανονικότητα. Η δε εμπέδωση και ορθή χρήση των ψηφιακών εργαλείων, των 

εκπαιδευτικών λογισμικών και ψηφιακών παιχνιδιών, κ.λπ., κατέστη απαραίτητη από όλους τους 

εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία και έπαψε να απασχολεί μόνον τα μέλη της «γενιάς Ζ» 

(Bawden, 2002, Beethan & Sharpe, 2007, Cilliers, 2017,  Molnar, 1997 ). Ωστόσο, η αναγκαιότητα 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως στον ελλαδικό χώρο, δεν εγγυάται την 

επιτυχία της ενσωμάτωσής τους σε αυτή. Φαίνεται πως η ομαλή ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στον 

εκπαιδευτικό τομέα στο πλαίσιο της “Emergency Remote Teaching” εξαρτάται από παράγοντες που 

περιστρέφονται γύρω από εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια.   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί το εξής: Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην 

ανθρώπινη δραστηριότητα -και δη στην Εκπαίδευση-, οδήγησε στην εμφάνιση νέων όρων και 

εννοιολογήσεων. Δεδομένου πως οι έννοιες αποτελούν σύνολο δεδομένων που αποδίδονται σε 

στοιχεία του κοινωνικού κόσμου, αντιπροσωπεύοντας στοιχεία δομής θεωριών γύρω από τα οποία 

περιστρέφεται μία έρευνα (Bryman, 2017), κρίνεται σκόπιμο να αποδοθούν συνοπτικά βασικοί 

εννοιολογικοί ορισμοί που καταγράφηκαν ανωτέρω και που θα συναντήσουμε στη συνέχεια: 

• ΤΠΕ: οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο που διευκολύνουν την επεξεργασία, αποθήκευση 

και μετάδοση πληροφοριών με πολυμέσα (Fiske, 1992, Nikolopoulou & Gialamas 2016).  

• ΤΠΕ στην εκπαίδευση: το σύνολο των δομημένων και μη κειμένων ή υπερκειμένων, οι 

μονοκαναλικοί ή πολυκαναλικοί ήχοι, το οπτικοακουστικό υλικό και, γενικότερα τα 

συγκλίνοντα μέσα που αφηγούνται και διαμοιράζουν με τον δικό τους σημασιολογικό και 

πραγματολογικό τρόπο την πληροφορία κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  Τα είδη των ΤΠΕ, 

η συχνότητα της χρήσης τους και ο τρόπος αξιοποίησής τους (μαθητοκεντρικά ή 

δασκαλοκεντρικά) καθορίζουν πόσο ευέλικτο και αλληλεπιδραστικό θα είναι το μαθησιακό 

περιβάλλον που θα οικοδομήσει ο εκπαιδευτικός, ευνοώντας την πολυαισθητηριακή διέγερση 

των εκπαιδευόμενων (Alvermann, 2010, Goktas et al., 2013, Καρακούσης, 2018,  

Λυκουρέση, 2019,  Özdemir, 2017). 

• Εμπόδια: αντιπροσωπεύουν οποιονδήποτε παράγοντα παρεμποδίζει τη χρήση των ΤΠΕ από 

τους διδάσκοντες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και κατηγοριοποιούνται σε εσωτερικά 

και εξωτερικά Τα εξωτερικά αφορούν στην ανεπάρκεια υλικοτεχνικών υποδομών στο χώρο 

του σχολείου ή του σπιτιού, στη δύσκολη πρόσβαση στο ίντερνετ λόγω ασθενούς σήματος 

και, γενικότερα, στην απουσία δικτύων σύνδεσης όλων των τάξεων, στην έλλειψη τεχνικής 

υποστήριξης, στη δαπάνη χρόνου για εύρεση ποιοτικού λογισμικού και ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού και την προετοιμασία του μαθήματος, καθώς επίσης την έλλειψη 

συνεργασίας και υποστήριξης από το σχολικό διευθυντή (Ekberg & Gao, 2018, Goktas, ό.π., 

Lindberg et al., 2017, Τσούτσα & Κεδράκα, 2013). Τα εσωτερικά εμπόδια σχετίζονται με την 

ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τις ανεπαρκείς γνώσεις τους στις ΤΠΕ, την εκ 

μέρους τους έλλειψη κατανόησης της παιδαγωγικής αξίας της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία, την τεχνοφοβία και τον παράγοντα της αυτοαποτελεσματικότητάς τους σχετικά 

με την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Chai, et al, 2013 Kristiawan & Muhaimin, 2019).  

• TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge): το μοντέλο της Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου που αφορά στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων όσων εμπλέκονται στον εκπαιδευτικό τομέα και, συγκεκριμένα, στην εκ μέρους 

τους γνώση των τεχνολογικών εργαλείων και τον επιτυχημένο συνδυασμό τους με τη γνώση 

της παιδαγωγικής και των μεθόδων διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, με σκοπό το 

εκάστοτε διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο να γίνεται πιο κατανοητό για τους 

εκπαιδευόμενους, πάντα σε δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα μάθησης και με τη χρήση 

διαφόρων τεχνολογιών (Mishra & Koheler, 2006, Gaul&Kim, 2020).  
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• Emergency Remote Teaching: η επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, ήτοι η διδασκαλία με 

προσωρινό χαρακτήρα, που τελείται είτε σύγχρονα, είτε ασύγχρονα ή με συνδυασμό των δυο 

αυτών μεθόδων, ένεκα συνθηκών που επικρατούν και επιβάλλουν την εν λόγω κατάσταση. 

λόγω είναι ότι αφορά σε μια προσωρινή μετατόπιση της δια ζώσης διδασκαλίας σε 

εναλλακτικούς τρόπους λόγω της αδυναμίας πρόσβασης με φυσική παρουσία (Whittle, et al, 

2020). 

• Γενιά Ζ (Gen Z): τα άτομα που χρησιμοποιούν κατά κόρον την τεχνολογία για να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και ξεκίνησαν από το γυμνάσιο, γύρω στο 1996, να ταυτίζονται με 

το διαδίκτυο. Ο Πρένσκυ, μάλιστα, σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2000, αναφέρει ότι 

αποδίδεται ο όρος «ψηφιακοί ιθαγενείς» (digital natives), ενώ όσοι γεννήθηκαν πριν τη νέα 

χιλιετία καλούνται «ψηφιακοί μετανάστες» (digital immigrants) (Prensky, 2001, 

Szymkowiak, et al.2021).  

• Netiquette: το πρωτόκολλο με τους κανόνες για την ορθή διαδικτυακή συμπεριφορά  (Farshad 

Nia & Marandi, 2014). 

• Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: το λογισμικό το οποίο παρέχεται 

ελεύθερα στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος από τον αρχικό δημιουργό, δίδοντας τη 

δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο χρήστη να μελετήσει τον κώδικα, να τον χρησιμοποιήσει, 

να τον τροποποιήσει ανάλογα με την άδεια χρήσης και, ακόμη, να τον βελτιώσει (Naidu, et 

al, 2017). 

Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης, η ανανέωση της οργάνωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και του τρόπου μετάδοσης γνώσεων από τον εκπαιδευτικό στη σημερινή τεχνοκρατική 

κοινωνία αποτελεί καίριο θέμα– ιδίως τώρα, με την υγειονομική κρίση που ήρθε να προστεθεί στη 

σημερινή δυστοπία. Παράλληλα, λοιπόν, με την αξίωση για μετατροπή του σχολικού χώρου σε  

µαθητοκεντρικό, βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό χώρο, προβάλλει πια η ανάγκη για μια ολιστικού 

τύπου προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία στη 

διαρκώς μεταβαλλόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας, που απαντά στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της 

Δημιουργίας του 21ου αιώνα.    

Ωστόσο, παρότι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τους πολιτισμικούς νεωτερισμούς, τις 

κινητές τεχνολογίες ή άλλες αναδυόμενες που αναπόφευκτα αλλάζουν το παραδοσιακό πλαίσιο 

αντιλήψεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση και προσπαθούν να οργανώσουν τη διδασκαλία τους  

με βάση τη Διδακτική των Μέσων και τις αρχές και θεωρίες μάθησης, όπως αυτές 

αναδιαμορφώθηκαν χάρη στις επιδράσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Παπαδάκης& Ανταμπούφης 

2020), συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αναχαιτίζουν τις προσπάθειές τους να 

εξοικειωθούν με τα περιβάλλοντα Web 2.0 και να παρακάμψουν τυχόν φοβίες. Στόχος της 

πρωτογενούς αυτής έρευνας είναι να εξετάσει ποιά από τα εμπόδια που προαναφέρθηκαν και τα 

οποία δυσχεραίνουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ισχύουν στη χώρα μας 

σήμερα που διακόπηκε απότομα για δεύτερη φορά η δια ζώσης εκπαίδευση και εφαρμόστηκε η 

επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία. Απώτερο σκοπό αποτελεί το να εισακουστούν οι απόψεις μιας 

μερίδας εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποτέλεσαν το δείγμα ερεύνης, ώστε να 

εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στον 

εκσυγχρονισμό  του ρόλου των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δίνουν πνοή και μάχη στην Εκπαίδευση- 

μαζί με τους μαθητές και τους γονείς τους-, όπου κι αν βρίσκονται.   

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η ποιοτική μέθοδος αποσκοπεί στην ενδελεχή μελέτη των προσωπικών απόψεων και 

βιωμάτων των υποκειμένων μιας έρευνας και, κατ’ επέκταση, στην πληρέστερη κατανόηση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπό μελέτη φαινομένου, μέσα από την ερμηνεία των ίδιων των 

υποκειμένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Καθώς: (i) η έρευνα στοχεύει στην κατανόηση των 
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εμπειριών και την ανάδυση των προσωπικών εκτιμήσεων των υποκειμένων, (ii) τα υποκείμενα 

αντιμετωπίζονται ολιστικά με βάση το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο θεώρησης, (iii) επιδιώκεται να 

εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την ανανέωση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε κρίσιμες 

συνθήκες, τα οποία ενδεχομένως θα συμπληρώσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η ποιοτική 

στρατηγική κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη να υιοθετηθεί (Creswell, 2016, Howitt, 2010).  Είναι, 

επίσης, γνωστό πως η γλώσσα αποτελεί μέρος των πολιτισμικών προϊόντων που παράγει η κοινωνία 

και της ιδεολογίας όσων τη χρησιμοποιούν, αποκαλύπτοντας τις στάσεις και την ψυχο-

συναισθηματική κατάσταση των τελευταίων (Saussure, 1916, Fairclough, 1992).  Προκειμένου, 

λοιπόν, να ερμηνευθεί και να μορφοδοτηθεί  η έκταση και η ένταση της βιωμένης εμπειρίας των 

υποκειμένων του δείγματος όσο το δυνατόν ορθότερα, αλλά και να αποκρυπτογραφηθούν οι 

υποκειμενικότητες, οι προθέσεις και οι λειτουργικές προσαρμογές των υποκειμένων κατά την εκ 

μέρους τους συνειδητή και ασυνείδητη χρήσης της γλώσσας, αξιοποιήθηκε ως μεθοδολογικό 

εργαλείο κατά την κωδικοποίηση των απαντήσεών τους και η Κριτική Ανάλυση Λόγου (Ducrot & 

Todorov, 1972, Fairclough&Wodak, 1997, Halliday, 1978, Whorf, 1956).  

2.2. Πληθυσμός και δειγματοληψία 

Η ολιστική εξέταση της ανθρώπινης εμπειρίας και η προσωπική νοηματοδότησή της στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης απαιτεί, βεβαίως, ευέλικτο και προσεκτικό ερευνητικό σχεδιασμό, 

ανοικτό σε τροποποιήσεις (Hammersley & Traianou, 2014). Η ερευνήτρια κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 ολοκλήρωνε την φοίτησή της στη Γ’ Λυκείου του 6ου Δημόσιου Εσπερινού ΕΠΑΛ 

Θεσσαλονίκης, όπου παρακολουθούσε μαθήματα για να λάβει πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας 

ως βοηθός φαρμακοποιού. Με αφορμή το ενδιαφέρον της, τόσο για τον τρόπο διδασκαλίας 

μαθημάτων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όσο και για 

τις απόψεις των διδασκόντων επαγγελμάτων υγείας σχετικά με την επείγουσα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποφάσισε το δείγμα 

της έρευνάς της να απαρτίζεται από υποκείμενα που επελέγησαν με βάση τη δειγματοληψία 

κριτηρίου και την αναδυόμενη δειγματοληψία, δεδομένου πως, αφενός, αναμενόταν η πρόσληψη 

αναπληρωτών καθηγητών covid για την κάλυψη κενών κατά το διάστημα επιλογής του πληθυσμού, 

αφετέρου πως η ποιοτική στρατηγική επιτρέπει αναπροσαρμογές στο δείγμα, προκειμένου να 

συλλεχθούν επιπλέον δεδομένα (Miles & Huberman, 1994, Patton, 1990: 169-186).  

Η ανοικτή φύση της ποιοτικής έρευνας, ωστόσο, καθιστά περισσότερο περίπλοκη την 

διαδικασία τήρησης της ανωνυμίας των υποκειμένων. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στο 

συγκεκριμένο σχολείο και δίδασκαν στην Γ’ Λυκείου, σε τμήματα του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και 

Ευεξίας, από το lockdown του Νοεμβρίου του 2020 έως και τις 6 Φεβρουαρίου 2021 που 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συναλλαγής μαζί τους για τους σκοπούς της έρευνας, ήταν συνολικά 

18. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν προφορικά και γραπτά με απόλυτη σαφήνεια για την ερευνητική 

διαδικασία, τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους σε αυτή, τη μέθοδο συλλογής των 

δεδομένων, το σκεπτικό της αξιοποιήσής τους, αλλά και τη δέσμευση πως τα προσωπικά τους 

στοιχεία δε θα διαρρεύσουν σε καμία περίπτωση (Ιωσηφίδης, 2008, Mason, 2009). Από τους 18 στο 

σύνολο, οι 13 αποφάσισαν να συμμετέχουν στην έρευνα. Από τους 13 συμμετέχοντες, οι 8 δίδασκαν 

και εργαστηριακά μαθήματα.  
 

 

 Πίνακας 1: Κατανομή δείγματος κατά φύλο 

 

Φύλο Πλήθος 

Γυναίκες  12 

Άνδρες  1 
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Πίνακας 2: Κατανομή δείγματος βάσει  οικογενειακής κατάστασης 

 

Οικογενειακή Κατάσταση Πλήθος 

Άγαμοι 3 

Έγγαμοι 10 

Έγγαμοι με παιδιά 6 

  
Πίνακας 3: Κατανομή δείγματος βάσει των τμημάτων που δίδασκαν 

 

Τμήματα Πλήθος 

Βοηθοί  φαρμακείου 2 

Βοηθοί ακτινολόγου 2 

Βοηθοί φυσιοθεραπευτών 2 

Βοηθοί βρεφονηπιοκόμου 1 

Βοηθοί  κομμωτών 1 

Βοηθοί αισθητικής  1 

Βοηθοί ιατρικών και βιολογικών 

εργαστηρίων  
1 

Βοηθοί οδοντοτεχνιτών 1 

Βοηθοί νοσηλευτών 2 

 

Πίνακας 4: Κατανομή δείγματος βάσει του επιπέδου σπουδών τους 

 

Επίπεδο σπουδών Ειδικότητα 

Πτυχίο 13 

Μεταπτυχιακό 1 

Διδακτορικό Δίπλωμα 0 

Επιμορφωτικά σεμινάρια (εξΑε, 

Εκπαίδευση Ενηλίκων,  Εκπαίδευση με 

ΤΠΕ, Erasmus, eTwinning, κ.ά ) 

1 

 

Πίνακας 5: Κατανομή δείγματος βάσει τύπου διορισμού στην εκπαίδευση 

 

Τύπος διορισμού Ειδικότητα 

Μόνιμος 2 

Αναπληρωτής  4 

Αναπληρωτής  covid 7 
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2.3. Προετοιμασία έρευνας και εργαλείο 

Αφού καθορίστηκε το δείγμα, διενεργήθηκε αναλυτικότερη ενημέρωση των συμμετεχόντων 

για τους  στόχους και τη διαδικασία της έρευνας, στις εικονικές τους αίθουσες στο webex. Άπαντες 

συμφώνησαν προφορικά να συμμετάσχουν. Παράλληλα, συντάχθηκε Εισαγωγικό Έντυπο 

Ενημέρωσης, όπου η ερευνήτρια δεσμεύτηκε για απόλυτη εχεμύθεια αποζητώντας, παράλληλα, την 

πλήρη ειλικρίνεια του κάθε συνεντευξιαζόμενου. Αυτό εστάλη ηλεκτρονικά μαζί με το Έντυπο 

Συναίνεσης, όπου υπογραμμιζόταν πως θα τηρηθούν οι δεοντολογικοί κανόνες. Υπογράφηκαν 

αμφότερα και από τις δυο πλευρές και στάλθηκαν σκαναρισμένα στα mail των συμμετεχόντων. Για 

τη συλλογή δεδομένων επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς η ευελιξία που παρέχει ως 

εργαλείο για τυχόν αναδιαμόρφωση των ερωτήσεων ανάλογα με την πορεία της συνέντευξης και το 

εκάστοτε υποκείμενο, κρίθηκαν σημαντικά δεδομένης της επικρατούσας κατάστασης. Στον 

πληθυσμό που απάρτισε το δείγμα εστάλη και το Πρωτόκολλο Συνέντευξης, προκειμένου να 

προετοιμαστεί ψυχολογικά και να οριστούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Τα 

υποκείμενα της έρευνας συμφώνησαν : (i) για την εξασφάλιση της πειστικότητας της ποιοτικής 

έρευνας να τους ανακοινωθούν τα ευρήματα, ώστε να είναι όλες οι πλευρές βέβαιες ότι δεν 

αλλοιώθηκαν τα λεγόμενά τους, (ii) να έχουν πρόσβαση στα αρχεία της ηχογράφησης για να 

εξασφαλιστεί η βασιμότητά της, και (iii) να γίνει recording των συνεντεύξεων, ώστε να 

λειτουργήσουν ως κριτήρια για την αξιοπιστία της έρευνας, της οποίας η αυθεντικότητα και η 

επαληθευσιμότητα βασίζεται στην αμεροληψία της ερευνήτριας. Η ονομαστική, τέλος, εγκυρότητα 

του εργαλείου έγινε προσπάθεια να διασφαλιστεί με την κατάρτιση πίνακα αντιστοίχισης των 

θεματικών αξόνων των ερωτημάτων με τις ερωτήσεις του εργαλείου, ενώ προηγήθηκε και πιλοτική 

διαδικασία σε φιλικά πρόσωπα, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των ερωτημάτων (Συμεού, 2007, 

Χασσάνδρα & Γούδας, 2004).     

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2021 και έκαστη διήρκησε περίπου 40 λεπτά. 

Για την απομαγνητοφώνηση των αρχείων χρησιμοποιήθηκε ως βοηθητικό εργαλείο η εφαρμογή 

oTranscribe (https://otranscribe.com/). Αναλύθηκαν προσεκτικά τα ποιοτικά δεδομένα, τα οποία η 

ερευνήτρια επεξεργάστηκε με τη μέθοδο της ανοιχτής, αξονικής και επιλεκτικής κωδικοποίησης. 

Υπογραμμίζεται πως, από όσους συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο ένας ήταν άνδρας και πως η 

μονιμότητα και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους δεν έπαιξαν ρόλο στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το 

ρόλο τους. Αναφορικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, όμως, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι, 

κατά το διάστημα της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, το εργασιακό άγχος των 

έγγαμων εκπαιδευτικών που εργάστηκε από το σπίτι του αυξήθηκε, επιβεβαιώνοντας σχετικές 

έρευνες για τα επίπεδα stress των εκπαιδευτικών (Bachkirova, 2005, Grimley, 2001, Kantas, 2001, 

Keshavarza & Mohammadib, 2011). Οι λόγοι σχετίζονταν άμεσα με την απόσπαση της προσοχής 

τους από την οικογένεια, την αίσθηση παραβίασης της ιδιωτικότητας του προσωπικού τους χώρου 

και της οικογένειάς τους και την έλλειψη ησυχίας. Όλα τα υποκείμενα, ωστόσο, 

συμπεριλαμβανομένου και του ενός που είχε λάβει επιμόρφωση, επεσήμαναν πως η ανασφάλεια που 

ένιωσαν λόγω της έντονης αίσθησης ότι δεν είχαν στήριξη από την πολιτεία στην προσπάθειά τους 

να εκσυγχρονιστούν ή η επιθετική συμπεριφορά που δέχθηκαν από μαθητές και γονείς, επηρέασαν 

την ποιότητα ζωής τους και, ακολούθως, την απόδοσή τους (Burke & Mikkelsen, 2005, Finkelstein, 

et al, 2007, Pianta, et al, 1995).  

Άλλοι παράγοντες, πέρα από τη διατάραξη της οικογενειακής τους ζωής, που εμπόδιζαν την 

προσπάθεια των υποκειμένων να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στην επείγουσα εξ αποστάσεως 

διδασκαλία με βάση το μοντέλο “will, skill and tool” στη βάση της νοοτροπίας “learning by doing”, 

ήταν η κακή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, το γεγονός πως κλήθηκαν να αναλάβουν και το ρόλο του 

τεχνικού, καταναλώνοντας πολύτιμο διδακτικό χρόνο εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 

έλλειψη χρηματοδότησης προσωπικών τεχνολογικών μέσων, οι συνεχείς αλλαγές στο διδακτικό 

πρόγραμμα και η δυσκολία, αφενός για συνεννόηση με συναδέλφους και τις προϊστάμενες αρχές, 

https://otranscribe.com/
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αφετέρου για συνδικαλιστική δράση - ευρήματα που επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό πορίσματα  

προγενέστερων μελετών (Austin, et al, 2005, Forlin, 2001,Kyriacou, 2001,  Pithers, 1995, Wang & 

Wang, 2018). Αναφορικά, ωστόσο, με το χρόνο προετοιμασίας για τα μαθήματά τους, κανείς δεν 

παρατήρησε διαφορά με τον συνήθη χρόνο που χρειαζόταν, μιας και ήδη χρησιμοποιούσαν τις ΤΠΕ 

στη διδασκαλία τους. Αιτήθηκαν, ωστόσο, όλοι να επιμορφωθούν πάνω στις ΤΠΕ και εξέφρασαν 

παράπονα για την καθυστέρηση των εγχειρήματος που δεσμεύτηκε να αναλάβει η Πολιτεία. Αυτό 

που, προσέτι, προβλημάτισε έντονα τα υποκείμενα είναι η εντιμότητα των μαθητών στα 

διαγωνίσματα που ήταν υποχρεωμένοι να γράψουν, η απόσπαση της προσοχής τους και, για όσους 

δίδασκαν εργαστηριακά μαθήματα, σοβαρό ζήτημα ήταν πως κατέστη αδύνατο να διδάξουν την 

προκαθορισμένη ύλη, κάτι που τους έκανε επιπλέον ευάλωτους ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Κατά τη γνώμη τους, απαιτείται προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές και αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος.  

Τέλος, αναφορικά με την τηλεκπαίδευση, 7 από τα υποκείμενα ανέφεραν πως αυτή η τακτική 

θα μειώσει τις θέσεις εργασίας και 3 ότι θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας να 

εισχωρήσουν στη δημόσια εκπαίδευση. Άπαντες αποκρίθηκαν πως δεν τηρούνται οι κανόνες 

δεοντολογικής συμπεριφοράς του διαδικτύου, αλλά ανέφεραν ότι προσπάθησαν, προκειμένου να 

εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους να εστιάσουν και στα θετικά της επικρατούσας κατάστασης: Όλοι 

επεσήμαναν ως θετικό την αξιοποίηση του δωρεάν εκπαιδευτικού λογισμικού υλικού που επέτρεπε 

τόσο στους ίδιους, όσο και στους μαθητές τους να αποκτούν ερεθίσματα για συνεργασία και 

διάδραση με διασκεδαστικό τρόπο και τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τη διδασκαλία τους με τα 

break-out rooms του webex, ώστε να βοηθήσουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, 8 

υποκείμενα ανέφεραν πως, ως αποτέλεσμα, μακροπρόθεσμα, πιθανότατα θα εξυγιανθεί στην Ελλάδα 

το υβριδικό μοντέλο μεικτής μάθησης με τη χρήση προσωπικών φορητών συσκευών στο σχολείο, 

αρκεί βεβαίως να επιλυθεί το ζήτημα της απαγόρευσής τους από τους μαθητές (Attewell, 2015, 

Ertmer, et al, 2012,  Ertmer, et al, 2013).  Κλείνοντας, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι επεσήμαναν πως 

βίωσαν την εκπαιδευτική τους δράση τους φέτος ως εθελοντική συνεισφορά. 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δε μπορούν να γενικευτούν, διότι το δείγμα είναι 

συγκεκριμένο και μικρό σε μέγεθος. Ωστόσο, αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα που δίνουν έναυσμα 

για προβληματισμό και περαιτέρω έρευνα:  Ο ρόλος που καλείται κάθε παιδαγωγός να παίξει έχει, 

ομολογουμένως, απαιτήσεις, οι οποίες, όσο εκσυγχρονίζεται η Τεχνολογία και αλλάζει το κοινωνικο-

οικονομικο-πολιτισμικό πλαίσιο, αυτές αυξάνονται ή επαναπροσδιορίζονται. Η επείγουσα εξ 

αποστάσεως διδασκαλία δεν ισοδυναμεί με την κατάργηση διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου, ούτε είναι ανεξάρτητη από άλλα επιστημονικά πεδία. Είναι σημαντικό να αυξηθεί 

η αίσθηση ασφάλειας του εκπαιδευτικού, μιας και τα υποκείμενα του δείγματος δεν αποκόμισαν την 

εντύπωση πως στην επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία λήφθηκαν υπόψη οι πραγµατικές 

συνθήκες της σχολικής ατμόσφαιρας ότι αναγνωρίζεται πλήρως η συμβολή της ανθρώπινης ύπαρξης 

και πως η γνώση με τη συνδρομή της Τεχνολογίας συμπορεύεται με τον ανθρώπινο παράγοντα.  

Επίσης, όπως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλογιστούν με ποιόν τρόπο θα οργανώσουν το 

μάθημά τους, έχοντας επιλέξει τα κατάλληλα μέσα και τις αρμόζουσες στρατηγικές, ώστε να 

δημιουργήσουν περιβάλλον που να γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία, 

οφείλει και η Πολιτεία και όσοι δεν εμπλέκονται στην Εκπαίδευση να σεβαστούν τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού και να τον αντικρίσουν ολιστικά. Αυτό θα οδηγήσει στην αναβάθµιση του 

παιδαγωγικού έργου. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να τονιστεί η σπουδαιότητα της ελευθερίας 

παρέµβασης στη δοµή και παρουσίαση του λογισµικού εκ μέρους του εκπαιδευτικού, ώστε να  

παραμένει αυτό ευέλικτο και αποτελεσματικό, παρά τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών: το Ελεύθερο Λογισμικό πρέπει να λογίζεται δημόσιο αγαθό, ώστε να 
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χρησιμοποιείται ελεύθερα και, να προσφέρονται κίνητρα για την καλύτερη οργάνωση της 

διδακτικής/ μαθησιακής διαδικασίας. 
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Γούλα Ασπασία 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

Περίληψη 

Η ανοικτή εκπαίδευση έχει στρέψει, τα τελευταία έτη, τα φώτα της ερευνητικής και 

ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως λόγω των σημαντικών πρωτοβουλιών για Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους και για Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα. Οι Ανοικτοί 

Εκπαιδευτικοί Πόροι και οι συνακόλουθες ανοικτές εκπαιδευτικές πρακτικές αποτέλεσαν το θεμέλιο 

πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, τα 

οποία στοχεύουν στο «άνοιγμα» της εκπαίδευσης σε όλους, αναδύοντας μια αίσθηση δημοκρατικής 

και ελεύθερης πρόσβασης σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες παρουσιάζουν 

τη στρατηγική ευκαιρία να ενισχύσουν την ανοικτότητα της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη 

διάδοση της γνώσης. Στην παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση, επιχειρείται αρχικά, η παρουσίαση 

της συμβολής των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων στην ανοικτή εκπαίδευση και στη δημιουργία και διάδοση ερευνητικών και 

ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, αναδεικνύεται ο ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 

και του έμψυχου δυναμικού τους, στη δημιουργία κουλτούρας χρήσης πρακτικών ανοικτής 

εκπαίδευσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανοικτή εκπαίδευση, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
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1. Εισαγωγή 

Η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας κατά τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα των 

εξελίξεων στους τομείς της ανοικτής πρόσβασης (open access) σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

ερευνητικά δεδομένα και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα είχε ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη τάση 

προς την κατεύθυνση της ανοικτότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης (Βαγγελάτος, 

Παναγιωτόπουλος & Αγγελόπουλος, 2017). Η ανοικτή πρόσβαση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων ή ΑΕΠ (Open Educational Resources ή OER) και των 

Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (ή ΜΑΔΜ), τα οποία δίνουν το  πλεονέκτημα 

ενίσχυσης ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση και γενικότερα σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, άλλαξε 

ριζικά το τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Becker et al., 2017). 

Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως δυνητικοί δικαιούχοι της ανοικτής πρόσβασης, παρέχουν 

στους χρήστες τους αυξημένη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο βοηθώντας τη μείωση του 

ποσού που δαπανούν για τις παραδοσιακές συνδρομές περιοδικών (ΕΚΤ, 2020a). Στο πλαίσιο αυτό, 

αναδεικνύονται, όπως διαπιστώνεται, ζητήματα ενίσχυσης των βιβλιοθηκών αναφορικά με τη 

διαχείριση των ΑΕΠ και των ΜΑΔΜ, καθώς και θέματα που άπτονται στην προώθηση του ρόλου 

των βιβλιοθηκονόμων, κυρίως σε ζητήματα πληροφοριακής παιδείας. 

2. Στόχος της έρευνας 

Η ανοικτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία της 

γνώσης με αποτέλεσμα η ερευνητική διαδικασία να γίνεται πιο αποτελεσματική και τα ερευνητικά 

αποτελέσματα περισσότερο αναγνωρίσιμα. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οφείλουν να υποστηρίζουν 

αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων για την αξιοποίηση πόρων 

και πρακτικών ανοικτής εκπαίδευσης. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί, μέσω της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμβολή των 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και του έμψυχου δυναμικού τους, στην προώθηση της ανοικτής 

εκπαίδευσης, και η διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της, μέσω των ΑΕΠ και 

ΜΑΔΜ, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

3. Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση 

Ο όρος «ανοικτή μάθηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δυνατότητα πρόσβασης κάθε 

πολίτη στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση που τον χωρίζει από το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, τις κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις καθώς και από την προηγούμενη εκπαιδευτική 

του εμπειρία (Verduin & Clark, 1991). Από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, παρατηρείται η 

προώθηση πολιτικών διεύρυνσης της πρόσβασης του πληθυσμού προς την εκπαίδευση  (Spencer, 

1980) γεγονός που έγκειται, μεταξύ άλλων, στην αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και στον 

ανταγωνισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση 

για ανταγωνιστικές σπουδές και πτυχία στην αγορά εργασίας Η ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα και 

στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας έχει ως αποτέλεσμα η πράξη της ίδιας της έρευνας να 

γίνεται πιο ανοικτή και διαφανή, αποτελεί δε την κατεξοχήν επικρατούσα τάση τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο (ΕΚΤ, 2021). 

Το «κίνημα της ανοικτής εκπαίδευσης» αποτελεί φιλοσοφία που εδράζεται στο ότι όλοι οι 

άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές εμπειρίες και πόρους χωρίς 

εμπόδια όπως, το υψηλό χρηματικό κόστος, γεωγραφικοί περιορισμοί, τυχόν νομικοί περιορισμοί της 

συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και εκπαιδευτικών, κ.ά. Η ανοικτή εκπαίδευση αναφέρεται στην 

ανοικτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και κυρίως, της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η ανοικτότητα αφορά και στη δυνατότητα τροποποίησης των 

εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου η εκπαίδευση να μπορεί να εξατομικευτεί ή να διαμορφωθεί για 

μεγαλύτερο και διαφορετικό κοινό, ενισχύοντας τον εκδημοκρατισμό της γνώσης (Opensource.com, 

2020).  
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4. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) 

Το 2002, η Unesco συγκάλεσε το 1ο Παγκόσμιο Φόρουμ Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, 

αναφορικά με την πρωτοβουλία OpenCourseWare του Πανεπιστημίου ΜΙΤ, μέσω της οποίας η 

πλειοψηφία των μαθημάτων που διατίθενται στο διαδίκτυο είναι δωρεάν (Unesco, 2002). Σε αυτό το 

φόρουμ, επινοήθηκε ο όρος των ΑΕΠ ως διδακτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό σε οποιοδήποτε 

μέσο, ψηφιακό ή άλλο, το οποίο είτε διατίθεται ελεύθερα, ως «κοινό κτήμα», χωρίς κανένα 

περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), ή με κάποια ανοικτή άδεια που επιτρέπει την 

ελεύθερη χρήση, προσαρμογή και επανα-διανομή του (Unesco, 2012). Οι ΑΕΠ εστιάζουν στην 

παραγωγή, αδειοδότηση, χρήση, επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών πηγών και στην 

προσβασιμότητα τους από εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης, ως δημόσια αγαθά. Ένα δομημένο 

υποσύνολο των ΑΕΠ, αφορούν στην ελεύθερη και ανοικτή ψηφιακή δημοσίευση υψηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικών υλικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία οργανώνονται σαν μαθήματα 

περιλαμβάνοντας συχνά, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, εργαλεία αξιολόγησης, καθώς 

και θεματικό περιεχόμενο (Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2013).  

 

 
Εικόνα 1: Ορισμοί για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (Πηγή: ίδια επεξεργασία) 

 

Οι άδειες Creative Commons, ή CC (βλ. Παράρτημα), είναι οι πιο διαδεδομένες ανοικτές άδειες 

για περιεχόμενο και βοηθούν τους δημιουργούς να διατηρούν και να διαχειρίζονται τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπως εκείνοι επιθυμούν. Προσφέρονται δωρεάν, μέσω του 
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διαδικτύου, και αναφέρονται σε δημόσια πληροφορία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικό και 

ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο, περιεχόμενο καλών τεχνών και μουσικά έργα (HEAL-Legal, 2020). 

Διαχρονικά, έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για τους ΑΕΠ (Εικόνα 1) ενώ και η Unesco έχει διατυπώσει 

κατευθυντήριες γραμμές, για μια σειρά δράσεων αναφορικά με τους ΑΕΠ, κυρίως στο πλαίσιο της 

υλοποίησης και παρακολούθησης του Στόχου  Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 του ΟΗΕ (βλ. Παράρτημα).  

5. Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜΑΔΜ) 

Τα ΜΑΔΜ (Massive Open Online Courses ή MOOCs), η ανάπτυξη των οποίων συνδέεται με 

το κίνημα της ανοικτής εκπαίδευσης και τους ΑΕΠ (Yuan & Powel, 2013), αποτελούν ηλεκτρονικά 

μαθήματα, σχεδιασμένα για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων (Massive > 150 συμμετέχοντες), ανοικτά 

σε όλους, χωρίς περιορισμούς συμμετοχής (Open), αρκεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο (Online), τα 

οποία προσφέρονται δωρεάν, κυρίως από ΑΕΙ, και τα οποία δίνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία 

μαθήματος (Course). Αφορούν σε εκπαίδευση που παρέχεται από οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Εικόνα 2), στηρίζονται στο μοντέλο της ελεύθερης 

και ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και για το λόγο αυτό, προσελκύουν μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευομένων (de Langen & van den Bosch, 2013  Καραχρήστος, 2020).  

 

 
Εικόνα 2: ΜΑΔΜ και Τύποι Ανοικτής Μάθησης (Πηγή: de Langen & van den Bosch, 2013) 

 

Τα πλεονεκτήματα των ΜΑΔΜ, αφορούν στο ότι παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο, προάγουν τη δια βίου μάθηση με μηδενικό κόστος και χωρίς τυπικές απαιτήσεις 

συμμετοχής, ενισχύουν την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και  αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων και  παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης παρακολούθησης και 

πιστωτικών μονάδων ECTS (OpenupEd, 2021). Ωστόσο, μειονεκτήματα των ΜΑΔΜ, αποτελούν το 

σχετικά υψηλό κόστος ανάπτυξης και συντήρησής τους, το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης των 

συμμετεχόντων και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου, αφού κάθε  ίδρυμα  θα πρέπει  

να  διευκρινίσει  την  πνευματική  ιδιοκτησία  όλων  των  σχετικών  εργασιών  που πρόκειται να 

αξιοποιήσει, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λογοκλοπή, η κατάχρηση, η παράνομη αντιγραφή και  άλλες 

μη εξουσιοδοτημένες και μη ηθικές  δραστηριότητες. (Bates, 2019  ΕΑΠ, 2020). 

Οι πρωταγωνιστές στον χώρο των ΜΑΔΜ, είναι πλατφόρμες τύπου xMOOC (Kappa & Tsolis 

2018  Sanchez-Gordon & Lujan-Mora,  2014) που μοιάζουν με παραδοσιακά μαθήματα καθώς 

συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως προ-ηχογραφημένες διαλέξεις και βίντεο, παρέχονται σε 

μαθητές που μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε προκαθορισμένα φόρουμ σε μία πλατφόρμα, αντί να 

δημιουργούν ή/και να μοιράζονται κατανεμημένο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, εκτός πλατφόρμας, 

όπως συμβαίνει με τις πλατφόρμες τύπου cMOOC (European Commission, 2016). 
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6. ΑΕΠ και ΜΑΔΜ στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Στα ελληνικά ΑΕΙ έχουν δημιουργηθεί, μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά 

Μαθήματα» και το Αποθετήριο «Κάλλιπος». Επιπλέον, σημαντική είναι η συμβολή του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης-ΕΚΤ, το οποίο δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης 

ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου. 

Η δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» αποτελεί, οριζόντια υποστήριξη των 

συνεργαζόμενων ΑΕΙ, στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών 

Μαθημάτων», για ανοικτά ψηφιακά προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία διατίθενται 

ελεύθερα στο διαδίκτυο, με άδειες χρήσης CC. Δεν οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού 

κατάρτισης, καθώς δεν αποτελούν προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ δεν 

παρέχεται διδακτική υποστήριξη (Ανοικτά Μαθήματα, 2020α). Την οριζόντια υποστήριξη, την έχει 

αναλάβει το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο-GUnet το οποίο δημιουργήθηκε από όλα τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα της χώρας τα οποία μέσω των πλατφορμών Open eClass και Open Delos, φιλοξενούν τα 

ανοικτά μαθήματα και εκπαιδευτικούς πόρους, όπως βίντεο, podcast κ.ά. (Ανοικτά Μαθήματα, 

2020β). Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» αποτελεί, αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί 

όλα τα συγγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της 

ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας των ΑΕΙ, είτε έχουν διατεθεί μέσω ανοικτής πρόσκλησης 

διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Παρέχεται ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε επιστημονικό 

περιεχόμενο, χωρίς προϋπόθεση συνδρομής ή εγγραφής στην πλατφόρμα (Koutsileou, Kouis & 

Mitrou, 2018) ενώ τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων διασφαλίζονται με τη χρήση των 

αδειών CC (Kouis et al., 2016).  

Επιπρόσθετα, το ΕΚΤ, δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού 

επιστημονικού περιεχομένου και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για 

την ανοικτή επιστήμη (πρότυπο πρακτικών, μέσων και συνεργασίας για παραγωγή και διάθεση 

επιστημονικού έργου) και την ανοικτή πρόσβαση (ΕΔΥΤΕ, 2020  ΕΚΤ, 2020b), καθώς: 

• Αναπτύσσει ψηφιακό περιεχόμενο όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

(https://www.didaktorika.gr/eadd/), τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο και τα Ευρετήρια 

Επιστημονικών Περιοδικών. 

• Συντηρεί ψηφιακές συλλογές σε αποθετήρια (όπως το αποθετήριο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ, κ.ά.) 

καθώς και διαδικτυακές πύλες (https://www.searchculture.gr/ και  

https://www.openarchives.gr/) αναζήτησης περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης για την 

εύρεση τεκμηρίων στα επιστημονικά πεδία των ιδρυματικών αποθετηρίων πανεπιστήμιων και 

λοιπών φορέων (όπως μουσεία, κ.ά.). 

• Λειτουργεί σύστημα διαδανεισμού βιβλιοθηκών, τα μεταδεδομένα του οποίου τροφοδοτούν 

διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη 

Europeana (https://www.europeana.eu/el). 

• Σε ότι αφορά στα ΜΑΔΜ, οι πλέον αξιόλογες προσπάθειες, οι οποίες τείνουν προς τον τύπο 

xMOOC (Kappa & Tsolis 2018), είναι:   

• Το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων-Mathesis από τις Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης το οποίο φιλοξενεί δωρεάν μαθήματα καθηγητών ΑΕΙ της χώρας και του 

εξωτερικού, και,  

• Το Coursity το οποίο αποτελεί πλατφόρμα που φιλοξενεί μαθήματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ελληνικών πανεπιστημίων τα οποία οδηγούν στη λήψη πιστοποιητικού, διατηρώντας 

ταυτόχρονα το κόστος συμμετοχής χαμηλό, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι.  

• To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μέσω της πλατφόρμας Learn, προσφέρει πρόσβαση σε 

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι οργανωμένο ως αυτοτελή μαθήματα στα 

πλαίσια του έργου Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα. Η πλατφόρμα είναι συμβατή με 

τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά προτείνονται από πανευρωπαϊκές δράσεις όπως της 

https://opencourses.gr/
https://opencourses.gr/
https://repository.kallipos.gr/
https://www.gunet.gr/el/
http://project.opencourses.gr/%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7/open-eclass/
http://project.opencourses.gr/%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7/open-delos/
https://www.didaktorika.gr/eadd/
https://www.searchculture.gr/
https://www.openarchives.gr/
https://www.europeana.eu/el
https://mathesis.cup.gr/
https://coursity.gr/
https://learn.eap.gr/
https://eeyem.eap.gr/moocs/
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EADTU. Επίσης προσφέρει (όπως και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) ταχεία επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της 

σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ). 

H ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από τις εξελίξεις σε εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Η ανοικτή πρόσβαση στις ερευνητικές δημοσιεύσεις, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος HORIZON 2020, είτε μέσω της αυτό-αρχειοθέτησης σε αποθετήριο (πράσινος 

δρόμος) ή μέσω δημοσίευσης σε εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης (χρυσός δρόμος) και οι προσπάθειες 

για την προώθηση και διάδοση ερευνητικών και ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων (όπως τα ιδρυματικά 

αποθετήρια και τα ΜΑΔΜ), αναδεικνύει τη σημασία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ως χώρων όπου 

ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές να μπορούν να «συναντηθούν», προωθώντας το έργο τους 

(Becker et al, 2017  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).  

7. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ΑΕΠ και ΜΑΔΜ 

Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, υιοθετώντας ψηφιακές τεχνολογικές λύσεις 

προσφέρουν, μέσω διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο εύρος ηλεκτρονικών πηγών όπως: περιοδικά, 

βιβλία, βάσεις βιβλιογραφίας, ψηφιακές συλλογές, κ.ά., με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των 

βιβλιοθηκονόμων. Επιπλέον, μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των ιδρυματικών αποθετηρίων και 

των εκδοτικών τους δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου τους ως φορέων 

παροχής υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης. Προς την κατεύθυνση αυτή, λειτουργεί η σύναψη 

συμφωνιών μετασχηματισμού (transformative agreements) με τους εκδότες ηλεκτρονικών πηγών, οι 

οποίες καθιστούν δυνατή τη μετατροπή των δημοσιεύσεων των άρθρων σε καθεστώς ανοικτής 

πρόσβασης, χωρίς τέλη έκδοσης (Open Access 2020).  

Σε ότι αφορά στο έμψυχο δυναμικό τους, οι βιβλιοθηκονόμοι απαιτείται να έχουν δεξιότητες 

που συνδέονται με την κατανόηση των ερευνητικών αναγκών, τον εντοπισμό, την πρόσβαση και την 

αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών μέσα από τη διαχείριση εργαλείων και βάσεων δεδομένων 

(Diaz & Mandernach, 2017). Οι πολιτικές και τα προγράμματα που προωθούν την πληροφοριακή 

παιδεία και τη δια βίου μάθηση θα πρέπει να στοχεύουν «στην επαγγελματική αναβάθμιση του 

προσωπικού όσον αφορά στην εκπαίδευση και τη βιβλιοθήκη με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της 

πληροφοριακής παιδείας και της δια βίου μάθησης» (IFLA, 2005, σελ.3). Ως «πληροφοριακή 

παιδεία» ορίζεται «η ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει, αξιολογεί και να χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες που χρειάζεται έτσι ώστε να καταστεί πληροφοριακά αυτόνομο και δια βίου 

εκπαιδευόμενο» (Bundy, 2004, σελ. 5).  Οι ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι παίζουν καταλυτικό ρόλο 

στην αποτελεσματική υιοθέτηση των ΑΕΠ, εφόσον οι χρήστες ΑΕΠ είναι εξοπλισμένοι με 

δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας (ΣΕΑΒ, 2019).  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η ενίσχυση της ενσωµάτωσης της πληροφοριακής παιδείας 

στα προγράµµατα µαθηµάτων, στις υπηρεσίες και εν γένει σε όλη τη ζωή του Πανεπιστηµίου, 

γεγονός που απαιτεί προσπάθειες συνεργασίας των διδασκόντων, των βιβλιοθηκονόµων και των 

διευθυντών. Σύμφωνα με τους Κουτσιλέου κ.ά. (2017) και Okamoto (2013), οι βιβλιοθηκονόμοι θα 

πρέπει να:  

• Δημιουργούν ένα περιβάλλον βιβλιοθήκης που να προωθεί την κουλτούρα χρήσης πρακτικών 

ανοικτής εκπαίδευσης. 

• Καθοδηγούν διδάσκοντες και διδασκομένους στον εντοπισμό των πηγών (όπως των 

αποθετηρίων), σε ζητήματα συνδρομών σε βάσεις δεδομένων και στα οφέλη του ανοικτού 

περιεχομένου. Ο «γραμματισμός στους ΑΕΠ» (OER Literacy) εστιάζει στην αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας των βιβλιοθηκονόμων για την εύρεση και χρήση των 

ΑΕΠ (ACRL, 2018). 

https://eadtu.eu/about-eadtu/about-eadtu
https://elearn.aegean.gr/
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• Υποστηρίζουν τους δημιουργούς ΑΕΠ και των ΜΑΔΜ, τόσο στη χρήση των απαραίτητων 

τεχνολογικών μέσων/εργαλείων, όσο και σε θέματα αδειών πνευματικής ιδιοκτησίας, 

δημιουργώντας ηλεκτρονικούς οδηγούς αποκλειστικά για θέματα ανοικτότητας, όπως για 

άδειες CC, ανοικτά δεδομένα, ανοικτά λογισμικά, ΜΑΔΜ κ.ά.  

• Συν-αξιολογούν τους ΑΕΠ και τα ΜΑΔΜ μαζί με διδάσκοντες και φοιτητές.  

• Ενημερώνουν την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δελτίων, μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ή άλλων διαύλων επικοινωνίας όσον αφορά τις εμπειρίες και τα οφέλη των 

ανοικτών εκπαιδευτικών πρακτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

8. Συμπεράσματα 

Η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στους τομείς της 

ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα και άλλα ερευνητικά 

αποτελέσματα, οδήγησε στη διευκόλυνση της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και στη σύνδεση 

της ερευνητικής δραστηριότητας με την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα με σημαντικά 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (Σαχίνη, Τύμπας & Κατσαλούλης, 2020). Τα παραπάνω, σε 

συνδυασμό με τη δύναμη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, οδήγησαν τα τελευταία έτη σε 

αλματώδη αύξηση των ΑΕΠ, ως διδακτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό το οποίο διατίθεται, 

ελεύθερα, με ανοικτή άδεια, ανεξαρτήτως μέσου διάθεσης (Unesco, 2012).  

Η συνακόλουθη ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πρακτικών οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση των 

ΜΑΔΜ ως μη τυπική, πιστοποιημένη εκπαίδευση, στηριζόμενη στο μοντέλο της ελεύθερης και 

ανοικτής πρόσβασης στη γνώση.   

 Οι ΑΕΠ και τα ΜΑΔΜ έχουν εδραιωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και η εμπλοκή των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι καθοριστικής σημασίας, 

δημιουργώντας νέες προκλήσεις αλλά και διευρυμένες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε 

από την παρούσα έρευνα, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, διευρύνοντας την πρόσβαση σε μεγάλο εύρος 

ηλεκτρονικών πηγών, βελτιώνοντας τη διαχείριση των ιδρυματικών αποθετηρίων και ενισχύοντας 

την πληροφοριακή παιδεία του έμψυχου δυναμικού τους, δύνανται να μετασχηματιστούν σε 

συνεργατικούς χώρους για την προώθηση πρακτικών ανοικτής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, θα 

μεταμορφωθούν από απλούς παρόχους υπηρεσιών  σε ενεργούς συνεργάτες της ακαδημαϊκής 

κοινότητας,  επιτρέποντας την οργάνωση και τη διάδοση της έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά 

στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών 

(Τσάκωνας, 2019  Vassilakaki & Moniarou-Papaconstantinou, 2016). 
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Παράρτημα 

1. Οι τακτικά χρησιμοποιούμενες άδειες Creative Commons 

Τέσσερα είναι τα αδειοδοτικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται στις άδειες CC (Creative 

Commons, 2020): 

• Αναφορά (Attribution-BY): απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του χορηγού της άδειας. 

• Μη εμπορική χρήση (Non-Commercial-ΝΥ): δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έργο για 

εμπορικούς σκοπούς.  

• Όχι παράγωγα έργα (No Derivatives-ΝD): δεν επιτρέπεται το έργο να αλλοιωθεί, να 

τροποποιηθεί ή να δημιουργηθεί κάτι νέο, βασισμένο στο έργο.   

• Παρόμοια Διανομή (Share Alike-SA): εάν το έργο αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί 

κάτι νέο βασισμένο στο έργο, το έργο που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την 

ίδια ή παρόμοια άδεια. 

Με βάσει τα ανωτέρω, παρατίθενται στην Εικόνα 3, οι συνδυασμοί των τακτικά 

χρησιμοποιούμενων αδειών CC, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει η/ο δημιουργός προκειμένου 

να δηλώνει τους επιτρεπτούς τρόπους χρήσης του έργου του από τρίτους. 

 
 

Εικόνα 3: Οι Άδειες Creative Commons (ίδια επεξεργασία) 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

74 

 

2. Ορόσημα στην προώθηση των ΑΕΠ 

 
Εικόνα 4: Η διαχρονική εξέλιξη των κατευθυντήριων γραμμών για τους ΑΕΠ (ίδια επεξεργασία) 

 

 

 

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 
 

Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος 

Διδάκτωρ Ιστορίας-Φιλόλογος 

 

Περίληψη  

Ο σύλλογος «Αγκαλιά» ιδρύθηκε στην Άρτα το 2015 με σκοπό να προσφέρει κοινωνικό έργο 

για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο βασικός του στόχος είναι να προσφέρει βοήθεια στην 

καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και στις οικογένειές τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν ακόμα 

καλύτερα το επίπεδο ζωής τους. Κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί ωφελούμενους που δεν έχουν τη 

δυνατότητα συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε δημόσιες δομές, προσφέροντάς τους 

δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιπλέον εκπαίδευσης. Ήδη 

ιδρύθηκε και λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. Η 
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δομή αυτή και η συνολική δράση του συλλόγου αποτελούν ένα παράδειγμα δραστηριοποίησης για 

την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό και την ενσωμάτωσή τους στις κοινωνικές 

δραστηριότητες. Αναδεικνύει, εξάλλου, την ανάγκη ευαισθητοποίησης της πολιτείας σχετικά με το 

μέλλον των ατόμων με αναπηρία σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, όπου οι δυνατότητες ίδρυσης και 

λειτουργίας συγκροτημένων δημόσιων δομών είναι πολύ μικρές. 

 

Λέξεις κλειδιά: διά βίου μάθηση, άτομα με αναπηρία, ΑΓΚΑΛΙΑ 

1. Εισαγωγή 

Για να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα καθώς και τη σημασία της λειτουργίας του Κέντρου 

Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΑΓΚΑΛΙΑ», θα πρέπει να διερευνήσουμε τη σημασία και 

την επίδραση της δια βίου μάθησης στα άτομα με αναπηρία. Με τον όρο «δια βίου μάθηση» εννοούμε 

ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα χρονικά και τοπικά όρια που ορίζονται από 

τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση στα χρόνια της προσχολικής και σχολικής αγωγής, αλλά σε μια 

μακροχρόνια πορεία που συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ανθρώπου είτε ως απόκτηση γνώσεων είτε 

ως κατάκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων για την ψυχική, κοινωνική αλλά και επαγγελματική εξέλιξη των 

ανθρώπων. (Μαυρογιώργος, 1999).  

Η αναγκαιότητα της οργάνωσης μιας θεσμοθετημένης βάσης για τη δια βίου μάθηση 

εμφανίστηκε εντονότερη στα μέσα του εικοστού αιώνα τόσο με οικονομικό, όσο και με κοινωνικό 

προσανατολισμό (Βογιατζή, 2017). Από το σημείο εκείνο τόσο με κρατικές πρωτοβουλίες, όσο και 

με πρωτοβουλίες ιδιωτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και διεθνών οργανισμών 

καταβάλλεται προσπάθεια για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση των ομάδων πληθυσμού 

που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (Καραλής, 2005). Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και 

μάθησης μπορούν να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση, δηλαδή το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό 

σύστημα (από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο), στη μη τυπική εκπαίδευση 

(δηλαδή σε κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του καθιερωμένου εκπαιδευτικού 

συστήματος) και στην άτυπη εκπαίδευση (δηλαδή στη διαδικασία όπου το κάθε άτομο αποκτά 

στάσεις, αξίες, δεξιότητες και γνώσεις από την καθημερινή εμπειρία του και την επίδραση του 

περιβάλλοντος). Ο όρος «δια βίου εκπαίδευση» έχει επικρατήσει να αναφέρεται σε όλους τους 

τύπους της εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική και άτυπη) (Καραλής, 2021). 

Ωστόσο,  σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, δε 

λείπουν και οι φωνές που ασκούν κριτική. Σε μελέτη σχετικά με τη δια βίου μάθηση και την αναπηρία 

αναφέρεται πως ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η δια βίου μάθηση έχει καταστεί φυσικό γνώρισμα της 

καθημερινής ζωής ορισμένων προνομιούχων ομάδων και πως τονίζει ότι το επόμενο ουσιαστικό 

βήμα είναι να καταστεί ζωντανή πραγματικότητα για όλους. Επιπλέον στη μελέτη επισημαίνεται ότι 

η πρόσβαση στη δια βίου μάθηση, υπό καθεστώς αγοράς, δημιουργεί κινδύνους αναπαραγωγής των 

διακρίσεων και των ανισοτήτων για στρώματα της κοινωνίας με χαμηλά εισοδήματα. Δημιουργείται, 

συνεπώς, πρόσφορο έδαφος αποκλεισμού των ατόμων αυτών από την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Μελέτη, 2008).  Παράλληλα, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, ο υπερτονισμός των δυνατοτήτων 

της δια βίου μάθησης για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην εκπαίδευση, αλλά και την επίλυση 

ευρύτερων εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία, 

μετατοπίζει την ουσία των προβλημάτων.  Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η αναπηρία δε συνιστά 

ατομικό χαρακτηριστικό αλλά κοινωνική κατασκευή. Υπό αυτό το πρίσμα, η δια βίου μάθηση είναι 

δυνατόν να λειτουργήσει εξισορροπητικά και να συμβάλει στην άμβλυνση των διακρίσεων που 

υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση, και ασφαλώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο 

έπακρο για το σκοπό αυτό (Μελέτη, 2008). 

Η σημασία του πώς αντιλαμβάνεται κανείς την αναπηρία είναι,  επίσης, ουσιαστική για την 

πλήρη κατανόηση του ζητήματος, καθόσον αποτελεί τη βάση επί της οποίας εδράζεται ο καθορισμός 

της εκάστοτε πολιτικής σχετικά με το θέμα αυτό. Η υιοθέτηση της άποψης που αντιλαμβάνεται την 

αναπηρία αποκλειστικά ως ατομικό πρόβλημα, συνεπάγεται διαμόρφωση πολιτικών που 
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επικεντρώνονται στο άτομο και κατά κανόνα συνδυάζονται με παθητικές προνοιακές πολιτικές. 

Αντιθέτως, η υιοθέτηση απόψεων που αντιλαμβάνονται την αναπηρία ως συνδυασμό κοινωνικού και 

ατομικού προβλήματος συνεπάγεται πολύπλευρες προσεγγίσεις και αντιμετώπιση στη βάση των 

ατομικών δικαιωμάτων. Αντιστοίχως, η υιοθέτηση του πολυδιάστατου μοντέλου συνεπάγεται 

πολιτικές που συνδυάζουν την κοινωνική πρόνοια με την εξασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων (Μελέτη, 2008). Επομένως η διαπραγμάτευση του ζητήματος της αναπηρίας απαιτεί 

την οριοθέτηση ορισμένων βασικών όρων, εννοιών και αρχών οι οποίες θεωρούνται κοινά 

αποδεκτές, όπως η έννοια της ισότητας, η αρχή των ίσων δικαιωμάτων και η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τις 

περισσότερες κύριες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ειδικότερα, τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται σε σειρά άρθρων του 

Συντάγματος της Ελλάδος (1975, 1986, 2001), ενώ το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001 έχει 

καθιερώσει τον όρο «άτομα με αναπηρίες» (αντί του παρωχημένου και με υποψία διακρίσεων «άτομα 

με ειδικές ανάγκες»). 

2. Η λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΑΓΚΑΛΙΑ» ως διέξοδος 

στο πρόβλημα διά βίου μάθησης των Ατόμων με Αναπηρίες στην Άρτα 

2.1. Εκπαίδευση και αναπηρία 

Το ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό σχολείο), τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο, Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο) και την Τριτοβάθμια (Ανώτατη) Εκπαίδευση. 

Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα 

υποστηρίζεται από φορείς που παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης των ενηλίκων, δημιουργώντας 

έτσι ένα πλέγμα εκπαίδευσης – κατάρτισης για κάθε ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού. Η ειδική 

εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές/τριες 

αυτοί/ές μπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη γενικής παιδείας με την παράλληλη στήριξη 

εκπαιδευτικού ειδικής εκπαίδευσης, σε κατάλληλα οργανωμένα και στελεχωμένα τμήματα ένταξης 

που λειτουργούν στα σχολεία της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σε αυτοτελή σχολεία 

ειδικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια, 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Επιπλέον, σε ειδικές 

περιπτώσεις, η εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται σε σχολεία ή 

τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή, είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, 

κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και ιδρύματα χρονίως πασχόντων ατόμων ή και 

στο σπίτι με τη χρήση συστήματος τηλε-εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα για τη λειτουργία των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στο άρθρο 48 του Νόμου 4415/2016 προβλέπονται τα εξής: «ββ) Τα 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της 

ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. […] Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και 

ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές 

περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιούνται για όλους τους 

μαθητές. Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τετράμηνα. Κατά τη διάρκεια της 

ΣΤ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ΄ τάξης 
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συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ΄ τάξη 

λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των 

μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 

λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του 

σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου. Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και 

ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών 

στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν, 

κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής 

εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ίδια ή σε άλλη 

ειδικότητα.» (Νόμος, 2016).  

Με την Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/ 23-01-2018, στην οποία ρυθμίζονται θέματα 

λειτουργίας των δομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζεται (στο Άρθρο 10: Τρόπος και 

χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ότι: «Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται 

απόφοιτοι/ες δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση 

ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» και ότι «μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της 

γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια 

ή σε άλλη ειδικότητα» (Υπουργική Απόφαση, 2018). 

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η τυπική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία (ειδικά 

μετά την ενηλικίωσή τους), εφόσον δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να ενταχθούν στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να καταλάβουν κάποια θέση εργασίας, παύει στην ηλικία (κατ’ ανώτατο 

όριο) των 22 -23 ετών. Μετά την καμπή αυτή δεν προβλέπεται κάποια θεσμοθετημένη από την 

πολιτεία δομή δια βίου εκπαίδευσης. 

2.2. Η Ειδική Εκπαίδευση στην Άρτα 

Στην περιοχή της Άρτας η Ειδική Εκπαίδευση παρέχεται τόσο στα σχολεία γενικής παιδείας, 

με τμήματα ένταξης αλλά και παράλληλης στήριξης, όσο και σε σχολεία ειδικής αγωγής. Στην 

περίπτωση των ατόμων με βαριά αναπηρία αντεπεξέρχονται οι δύο δομές ειδικής αγωγής στην πόλη, 

μία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1ο Ειδικό Σχολείο Άρτας) και μία για τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γλυκορρίζου Άρτας). Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται άλλη δομή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όπως Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό 

Λύκειο ή Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο), ενώ δεν υπάρχει και κάποια δημόσια δομή παροχής 

υπηρεσιών δια βίου μάθησης (όπως για παράδειγμα κάποιο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης). Πριν την ίδρυση του συλλόγου «ΑΓΚΑΛΙΑ», υπήρχε μόνο μια ιδιωτική δομή από τον 

Σύλλογο φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες «Η Αγία Θεοδώρα», η οποία εξυπηρετούσε κυρίως άτομα 

με ελαφρά νοητική αναπηρία ή έντονες μαθησιακές δυσκολίες. Άτομα με πιο βαριές μορφές 

αναπηρίας (αυτιστικά σύνδρομα, νευροφυτικές διαταραχές κ.λπ) δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση 

στη δια βίου μάθηση, πλην της περιπτώσεως μετοίκησης σε κάποια άλλη πόλη (είτε την πρωτεύουσα 

της Ηπείρου, Ιωάννινα, είτε κάποια άλλη μεγαλούπολη εκτός Ηπείρου), πράγμα αρκετά δύσκολο, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι τα άτομα με τέτοιου είδους αναπηρία είναι δύσκολο να αναλάβουν μόνα τους 

την ευθύνη και τις ανάγκες της επιβίωσής τους σε ένα οποιοδήποτε (φιλόξενο ή μη) περιβάλλον. 

Ο σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία, «ΑΓΚΑΛΙΑ», ιδρύθηκε το 

2015 με σκοπό να προσφέρει κοινωνικό έργο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, 

προσπαθεί με κάθε δυνατό μέσο να κάνει γνωστή την παρουσία του. Ο βασικός του στόχος είναι να 

προσφέρει βοήθεια στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία αλλά και στις οικογένειές τους, 

έτσι ώστε να αναπτύξουν ακόμα καλύτερα το επίπεδο ζωής τους. Γι’ αυτό οι γονείς των ατόμων με 
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βαριά αναπηρία, που ίδρυσαν το σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ», σχεδόν αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες για 

την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης στα παιδιά τους, μέσα από τη δυνατότητα 

παράτασης της φοίτησης στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σε επιστολή τους προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Άρτας τονίζουν τα εξής: «Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλος φορέας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, δημόσιου χαρακτήρα, στον οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν οι απόφοιτοι του 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, προκειμένου να συνεχιστεί η επαγγελματική τους κατάρτιση, η εκμάθηση δεξιοτήτων και η 

εν γένει προετοιμασία τους για αυτόνομη ή ημιαυτόνομη διαβίωση, καθώς επίσης και η όσο το δυνατόν 

καλύτερη κοινωνικοποίησή τους. 

Τα παιδιά που φοιτούν στις δομές αυτές είναι παιδιά χαμηλής λειτουργικότητας και πολλά από 

αυτά έχουν διαγνωστεί με πολλαπλές αναπηρίες. Ως εκ τούτου έχουν ανάγκη τη δια βίου στήριξη και 

εκπαίδευση. Αυτά τα παιδιά, μετά την αποφοίτησή τους, αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι τους, με 

αποτέλεσμα να απολέσουν ό ,τι κατέκτησαν με μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 

στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αυτό είναι ολέθριο τόσο για τα ίδια τα παιδιά, όσο και 

για τις οικογένειές τους. 

Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω φοίτησης των παιδιών μας σε άλλο δημόσιο φορέα, 

οι επιλογές των οικογενειών μας είναι πλέον είτε να κλείσουν τα παιδιά στο σπίτι, με τις ολέθριες 

συνέπειες που θα προκύψουν τόσο για τα ίδια τα παιδιά, όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, 

είτε να προσανατολιστούν στην εύρεση ιδιωτικού φορέα, γεγονός που συνεπάγεται εξαιρετικά μεγάλη 

επιβάρυνση σε κρίσιμη οικονομική συγκυρία με αντίξοες συνθήκες. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι 

τέτοιος ιδιωτικός φορέας δεν υφίσταται στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η 

απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένειά του σε περίπτωση επιλογής του τρόπου αυτού, κάτι που 

θα έχει εξίσου ολέθριες συνέπειες με τον περιορισμό τους στο σπίτι. 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλέσαμε με αίτησή μας το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Άρτας να εισηγηθεί, και τον 

κο Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας να εγκρίνει την παράταση της φοίτησης των παιδιών μας 

στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άρτας, πέραν του 23ου έτους της ηλικίας τους, μέχρι την ίδρυση και λειτουργία νέας 

δομής, ικανής να καλύψει τις ανάγκες της δια βίου εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες» 

(Αγκαλιά, 2016). 

Είναι γεγονός ότι τόσο το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Άρτας, όσο και η Διευθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είδαν θετικά το αίτημα των γονέων και ανταποκρίθηκαν, επιτρέποντας την παράταση 

φοίτησης των παιδιών με αναπηρία στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με το νόμο, όμως το πρόβλημα απλώς 

μετατοπίστηκε χρονικά. Αυτό το είχαν προβλέψει οι γονείς οι οποίοι, στην ίδια επιστολή, που 

κοινοποιούσαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στην Περιφέρεια Ηπείρου, προσέθεταν και τους 

μεσοπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους τους: «Πέραν τούτου κρίνουμε αναγκαία την 

εξεύρεση μόνιμης λύσης για τη δια βίου εκπαίδευση, εκμάθηση δεξιοτήτων και δια βίου στήριξη των 

παιδιών με αναπηρία και προσυπογράφουμε την αίτηση των Συλλόγων Γονέων, φίλων και κηδεμόνων 

των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας, Κατερίνης και Βόλου, προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με αναπηρία. Πιστεύουμε ακράδαντα πως σε μία χώρα με ηθικές 

αξίες, πολιτιστική κληρονομιά, κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατικές αρχές, με πρωταρχική αυτή 

της ισότητας των πολιτών της, τα παιδιά μας δεν πρέπει να θεωρούνται «παιδιά ενός κατώτερου Θεού» 

και ο θεσμός της «Δια Βίου Μάθησης» θα πρέπει να είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων.» (Αγκαλιά, 

2016) 

Η επιμονή των γονέων, σε συνδυασμό με τις συντονισμένες ενέργειές τους προς το Δήμο 

Αρταίων, την Περιφέρεια Ηπείρου και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης, που 

αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα με τις ανάγκες αξιοποίησης και απορρόφησης πόρων από το ΕΣΠΑ, 

έφεραν τελικά αποτέλεσμα, με την ίδρυση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Αναπηρία «ΑΓΚΑΛΙΑ». 
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2.3. Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΑΓΚΑΛΙΑ» 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και με την πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Αρταίων, ιδρύθηκε και 

λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, που εξυπηρετεί 19 

άτομα. Σκοπός του Κέντρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που 

χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη 

φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η καταπολέμηση των 

διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Στο νομό Άρτας δεν υπάρχουν 

οργανωμένες κρατικές δομές για τα άτομα με αναπηρία, εφόσον ενηλικιωθούν. Λειτουργούν μόνο 

δύο σχολικές μονάδες, μια στην πρωτοβάθμια (Ειδικό Σχολείο Άρτας) και μία στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γλυκορίζου), που καλύπτουν τα άτομα με αναπηρία μέχρι την ηλικία των 

21 ετών. Ήταν επιβεβλημένη, λοιπόν, η διαμόρφωση ενός χώρου που θα αναλάμβανε τη φροντίδα 

των ατόμων με βαριά αναπηρία. 

Όποιος δεν χρειάστηκε να απασχολήσει παιδί με βαριά νοητική ή άλλη αναπηρία ολόκληρη 

μέρα στο σπίτι του, δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της βοήθειας που προσφέρει το κέντρο αυτό. 

Πέρα από τα οφέλη που προκύπτουν για τα παιδιά (κοινωνικοποίηση, απασχόληση, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, περίπατοι, άσκηση κ.λπ.), οι γονείς μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους πιο 

ανθρώπινα, να ασκήσουν το επάγγελμά τους χωρίς άγχος ή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, να 

προσφέρουν στα παιδιά τους μια διέξοδο δραστηριότητας.  

Στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

• Μεταφορά των Ατόμων Με Αναπηρία από και προς το Κέντρο  

• Διαμονή και την παροχή πρόχειρου γεύματος για τη διατροφή τους  

• Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Ατόμου Με Αναπηρία 

(εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του 

κάθε ωφελούμενου 

• Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης 

• Εκπαίδευση των Ατόμων Με Αναπηρία στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής 

• Δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους 

• Συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης 

• Ψυχολογική υποστήριξη τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία όσο και στα μέλη της 

οικογένειάς τους 

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή,  για 

8 ώρες ημερησίως και κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου 07.00-15.00. Στη χρονική διάρκεια 

των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το 

Κέντρο. 

Στο πλαίσιο της συγγραφής αυτής της ανακοίνωσης διεξαγάγαμε μια μικρή έρευνα σχετικά με 

τους λόγους ίδρυσης του συλλόγου και του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει, τους λόγους που ώθησαν τους εργαζομένους σ’  αυτό να 

απασχοληθούν εκεί, και τα προβλήματα που ανιτμετωπιζουν. Η έρευνα διεξήχθη με προφορικές 

συνεντεύξεις, αλλά και με ανώνυμα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν τόσο στους εργαζομένους 

όσο και στα μέλη του Δ. Σ. της «ΑΓΚΑΛΙΑΣ». Σε ό,τι αφορά τα μέλη του Δ. Σ. η έρευνα περιέλαβε 

όλα τα μέλη, στο σύνολό τους εφτά (7), εκ των οποίων δύο (2) άνδρες και πέντε (5) γυναίκες, δύο 

(2) μεταξύ 31 και 45 ετών, δύο (2) μεταξύ 46 και 50 ετών και τρεις (3) μεταξύ 51 και 70 ετών. Από 

αυτούς οι πέντε (5) έχουν άτομο με αναπηρία στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον και το άτομο 

αυτό εξυπηρετείται από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας. Όλοι θεωρούν άριστη 

τη συνεργασία τους με το Δήμο Αρταίων και την Περιφέρεια Ηπείρου, σχετικώς καλή την 

αντιμετώπισή τους από την Ιερά Μητρόπολη Άρτης και άψογη τη συνεργασία με τους άλλους φορείς 

του αναπηρικού κινήματος (Σύλλογος Ατόμων Με Αναπηρία Άρτας, Σύλλογος τυφλών Άρτας, 
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Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Η Αγία Θεοδώρα», Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Γονέων – Κηδεμόνων Ατόμων Με Αναπηρία κ.λπ) . Σε ό,τι αφορά το προσωπικό του 

Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας η έρευνα περιέλαβε το σύνολο των εργαζομένων, 

δηλαδή 13 άτομα ποικίλων ειδικοτήτων (γραμματέας, τραυματιοφορέας, γυμνάστρια ειδικής αγωγής, 

νοσηλεύτρια, ιατρός, εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, 

καθαρίστρια, οδηγός, συνοδός λεωφορείου-βοηθός νοσηλευτής, φυσιοθεραπευτής), συνολικά έξι (6) 

άντρες και εφτά (7) γυναίκες εκ των οποίων πέντε (5) είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, τρεις (3) 

ηλικίας μεταξύ 31 και 45 ετών, τέσσερις (4) ηλικίας μεταξύ 46 και 50 ετών και μία (1) ηλικίας 51 

ετών και άνω. Μόνο δύο έχουν άτομο με αναπηρία στο οικογενειακό τους περιβάλλον, και κανένα 

από αυτά τα άτομα δεν εξυπηρετείται στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν 
 

 Πίνακας 1: Αίτια ίδρυσης του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας και προβλήματα που αντιμετώπισε σύμφωνα 

με τα μέλη του Δ.Σ. (Οι ερωτώμενοι/ες είχαν τη δυνατότητα να δώσουν έως δύο (2) απαντήσεις )  

Κυριότερα αίτια Ποσοτική 

αποτύπωση 

Κυριότερα προβλήματα Ποσοτική 

αποτύπωση 

Δεν υπάρχει δομή δια βίου μάθησης 

στην περιοχή 

7 (100%) Στενότητα χώρου που δεν 

είναι εξ αρχής 

προορισμένος για τη 

λειτουργία αυτή 

7 (100%) 

Αναγκαιότητα απασχόλησης και 

δραστηριοποίησης των ατόμων με 

αναπηρία σε χώρο εκτός του σπιτιού 

τους 

5 (71,43%) Προβλήματα εύρεσης 

χορηγών πέραν της 

χρηματοδότησης του 

ΕΣΠΑ 

4 (57,14%) 

Προσπάθεια ανακούφισης των 

εγαζομένων γονεών 

2 (28,57%) Ζητήματα 

γραφειοκρατίας 

3 (42,86%) 

 

Πίνακας 2: Προβλήματα λειτουργίας 

του Κέντρου Διημέρευσης και 

Ημερήσιας Φροντίδας και αίτια 

απασχόλησης σ’ αυτό (Οι 

ερωτώμενοι/ες είχαν τη δυνατότητα 

να δώσουν έως τρεις (3) απαντήσεις 

)Κυριότερα αίτια 

Ποσοτική 

αποτύπωση 

Κυριότερα προβλήματα 

 

Ποσοτική 

αποτύπωση 

Ενδιαφέρον για τα άτομα με αναπηρία 10 (76,93%) Ακαταλληλότητα χώρου 

 

13 (100%) 

Επαγγελματική αποκατάσταση 9 (69,23%) Ελλιπής επιμόρφωση 9 (69,23%) 

Εξειδίκευση στο αντικείμενο 8 (61,53%) Μικρός αριθμός 

χορηγιών 

8 (61,53%) 

Κοινωνική ευαισθησία 7 (53,83%) Ελλιπής ανταπόκριση 

γονέων 

3 (23,07%) 

Απόκτηση εμπειρίας 6 (46,15%) Αδυναμία συνεργασίας 

με φορείς 

2 (15,38%) 
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Εικόνα 1: Αίθουσα του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας  

 

 
 

Εικόνα 2: Δραστηριότητα μαγειρικής  του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας  

 

Εκτος από την παιδαγωγική τους δράση, ο σύλλογος και το Κέντρο Διημέρευσης και 

Ημερήσιας Φροντίδας έχουν προβεί στη διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων για την 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ανπηρίας, όπως διοργάνωση ημερίδων, 
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διαλέξεων, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου ΣΚΟΥΦΑΣ, σε 

χώρους άθλησης, συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα, αθλητικές εκδηλώσεις, μικρές εκδρομές κ,λπ. 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η δια βίου μάθηση, παρόλο που 

αποτελεί στόχο και διακηρυγμένη επιθυμία των αρμοδίων, δεν εξασφαλίζεται ισότιμα προς όλους, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ίσως τη μεγαλύτερη ανάγκη για 

ενίσχυση και υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, και τη βελτίωση της 

κοινωνικοποίησής τους. 

Η δραστηριοποίηση των ιδιωτικών φορέων και των συλλογικών οργάνων και οργανώσεων του 

αναπηρικού κινήματος, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄  και Β΄ βαθμού, μπορεί να 

βοηθήσει αν όχι στην επίλυση, τουλάχιστον στον περιορισμό του προβλήματος. 

Η περίπτωση του Συλλόγου «ΑΓΚΑΛΙΑ» με την ίδρυση, υποστήριξη και λειτουργία του 

αντίστοιχου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, σε συνεργασία με το Δήμο Αρταίων 

και την Περιφέρεια Ηπείρου, και με τη συνεισφορά και ιδιωτών χορηγών, μπορεί να αποτελέσει 

παράδειγμα, όπως αρκετές αντίστοιχες προγενέστερες προσπάθειες σε άλλες πόλεις (π.χ. Ναύπακτος, 

Αγρίνιο, Βόλος κ.λπ). 

Κατάλογος Συντομογραφιών 

Δ.Ι.Ε.Κ.: Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Ε.Σ.Π.Α.: Εταιρικο΄Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (έχει πλέον απορροφηθεί από 

το ΚΕ.Σ.Υ.: Κέντρο Συμβουλευτικής και Τποστήριξης) 

Ο.Ο.Σ.Α.: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε.: Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΥΕΞΙΑ, ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 
 

Πολυχρόνης Μαγκαφάς 

ΠΕ11.01 MSc, Εκπαιδευτής Ενηλίκων Med  

 

Περίληψη 

Η ολοένα εξελίξιμη συμβολή της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μπορεί 

να επιδράσει καθοριστικά στο πολύτιμο αγαθό της υγείας-ευζωίας των πολιτών της κοινωνίας μας. 

Συνεπώς, μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων, στόχος μπορεί να είναι η επιδίωξη ποιοτικού τρόπου 

ζωής και η μέριμνα για εκπαιδευτική αγωγή κάθε μορφής υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 

να παραθέσει μεθοδολογικό σχεδιασμό δομημένου προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, στοχευμένου στη δια βίου αλλαγή στάσεων ζωής, διαμέσου του οποίου επιδιώκεται να 

διασφαλιστεί σαν φιλοσοφία διαβίωσης η ποιότητα ζωής συνθετικά. Περιγράφεται η διατύπωση 

συγκεκριμένων επιδιώξεων σε επίπεδα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις). Η αξιοποίηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων εδράζεται σε συστηματική και βιωματική μεθοδολογία, βασισμένη στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και οφέλη που επιδιώκονται από οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, με 

αναλυτική διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευομένων και των προσδοκιών τους. Καθοριστικά 

στοιχεία αποτελούν το μαθησιακό συμβόλαιο, οι συνθήκες επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και 

εμπιστοσύνης, η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων και φυσικά η ευελιξία 

για αναπροσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που προκύπτουν. Εκπαιδευτικά προγράμματα 

που αποσκοπούν σε ζητήματα υγείας με προοπτική αλλαγής της συνολικής στάσης ζωής, πρέπει να 

διαρκούν ικανό χρονικό διάστημα, αλλά και να επανέρχονται για περαιτέρω κατάρτιση και 

επικαιροποίηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διά Βίου Μάθηση, Υγεία, Ποιότητα Ζωής, Ευεξία, Ευ 

Ζην-Ευζωία. 

1. Εισαγωγή 

Κάθε λέξη με την έννοια που τη συνοδεύει, ακολουθείται από τον αντίστοιχο ορισμό της, που 

ερμηνεύει το περιεχόμενο και την αξία της πληροφορίας που φέρει. Ειδικά, όμως, όταν γίνεται 

αναφορά σε έννοιες με βαρύνουσα σημασία, κρίνεται σημαντικό να ερμηνεύονται και να εξετάζονται 

σφαιρικά και σε βάθος, ώστε να αναδειχθούν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και να αξιοποιηθούν. 

Η Υγεία, η Ευεξία, το Ευ Ζην, αποτελούν στις μέρες μας ευχολόγια και θεωρητικές έννοιες. Δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις που οι παραπάνω έννοιες επιδιώκονται με άκρως ανορθόδοξους τρόπους, όπως 

με εμπειρικές προσεγγίσεις, από ανειδίκευτους γυρολόγους και γενικότερα από μη οργανωμένες και 

επιστημονικές πηγές πληροφόρησης και κατάρτισης.  
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Η Διά Βίου Μάθηση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση έχουν καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, 

συστηματικοποιημένα, με βασικές αρχές, θεσμικά σε παγκόσμιο επίπεδο και με κοινή διακήρυξη της 

UNESCO για τη Διά Βίου Εκπαίδευση (Nairobi 1973). Από τότε, οι όροι αυτοί εξελίσσονται, 

αναδιατυπώνονται, επανερμηνεύονται και επαναπροσδιορίζονται, τόσο ερευνητικά όσο και ανάλογα 

τις ανάγκες και τις συνθήκες που καλούνται να υπηρετήσουν διαχρονικά έως σήμερα (European 

Commission, 2015). Στην παρούσα μελέτη, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο δια βίου χαρακτήρα 

μάθησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και που αφορά το ευρύτερο πλαίσιο διάρκειας της ζωής 

των ενήλικων εμπλεκόμενων με τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση αφορά όλες τις ηλικίες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως και κάθε 

μορφή (τυπική, μη τυπική, άτυπη εκπαίδευση), (Rogers, 1999). Το βασικότερο και ουσιαστικότερο 

μέσο έκφρασης των μαθησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διεργασιών (σε τόσο ευρύ 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, που σχεδιάζονται για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης), είναι πλέον θεσμικά η Εκπαίδευση Ενηλίκων. «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» (Rogers, 

1999). 

Υλοποιώντας προγράμματα που στοχεύουν κάθε άνθρωπο με χαρακτηριστικά ενηλικιότητας, 

το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αποσκοπεί σε ένα τεράστιο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων (από τις βασικότερες έως τις πιο ειδικές), που μπορεί να αφορούν 

επαγγελματικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και προσωπικούς στόχους. Αυτό συνεπάγεται μία 

τεράστια ποικιλία εκπαιδευτών ενηλίκων σε κάθε επιστημονικό και ακαδημαϊκό αντικείμενο. Για τις 

ανάγκες της εργασίας αυτής, γίνονται αναφορές  συνύπαρξης, συνεργασίας και διεπιστημονικότητας 

διαφορετικών επιστημονικών εκπαιδευτών, πράγμα που αποτελεί και ένα από τα ποιοτικότερα 

στοιχεία της μεθοδολογίας της.  

Πέρα από τη διεπιστημονική προσέγγιση, επιδιώκεται η παρουσίαση ενός έντονα βιωματικού 

τρόπου εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, όπως επίσης και η συνεχής και ενδελεχής διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο 

και στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, περιγράφονται και εφαρμόζονται 

ενδεικτικές τεχνικές προσχεδιασμένης αξιολόγησης, για την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων, 

ανατροφοδότηση και πιθανές αναπροσαρμογές. Τα θεμέλια της στήριξης του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού δομούνται κυρίως από τις θεωρήσεις και εφαρμογές των Freire και Mezirow, με όρους 

«απελευθερωτικής» και «μετασχηματίζουσας» μάθησης αντίστοιχα (όπως θα περιγραφεί στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση). 

Αποτελεί μία σύγχρονη πραγματικότητα το γεγονός των απρόβλεπτων συνθηκών που μπορούν 

να διαμορφώνονται και μάλιστα όταν αυτές έχουν να κάνουν με την ίδια την υγεία των κοινωνιών. 

Τη χρονική στιγμή της εκπόνησης της παρούσας μελέτης, επικρατεί παγκοσμίως η πανδημία του 

Κορονοϊού COVID-19, απειλώντας άμεσα και ευθέως την υγεία όλων. Οι περιορισμοί στον 

συγχρωτισμό και τις μετακινήσεις των πληθυσμών, αποτελεί βασικό εμπόδιο και φραγμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δια ζώσης συναντήσεις και βιωματικά 

περιεχόμενα. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το γεγονός δεν πρέπει να αποτελεί λόγο αποστασιοποίησης 

και απομάκρυνσης από τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη 

να διασφαλιστεί με κάθε θεμιτό τρόπο, η εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών σε ζητήματα που 

προάγουν και διασφαλίζουν την καλή υγεία και τη μακροχρόνια ευζωία τους.  

Ένας από τους βασικούς περιορισμούς που καλούνται να αντιμετωπίσουν ανάλογα 

εκπαιδευτικά προγράμματα με αυτό που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, συνιστάται στην 

χαμηλού βαθμού αξιοποίηση του θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων στον ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα 
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με επίσημες καταγραφές (ευρωπαϊκές και ελληνικές), η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις 

προαγωγής της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και παρά τις συστάσεις του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για εναρμονισμό με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη, εξακολουθούμε να απέχουμε αρκετά από 

τους στόχους που επιδιώκουμε για το άμεσο μέλλον (European Commission, 2020). Επιπρόσθετα 

και από την πλευρά των εκπαιδευομένων, συνήθως οι δυσκολίες που συναντώνται σχετίζονται με τις 

υπάρχουσες συνήθειες, στάσεις και αντιλήψεις και μπορεί να είναι άκαμπτες και μη αξιοποιήσιμες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2013).  

Οι στάσεις που επιλέγονται, τόσο κοινωνικά από τα ίδια τα μέλη ατομικά, όσο και σαν έκφραση 

κρατικής διακυβέρνησης, προσδιορίζουν και τελικά καθορίζουν τον τρόπο ζωής και την ποιότητά 

της. «Μια στάση είναι μια ψυχολογική τάση, που εκφράζεται με την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου, με όρους κάποιας διαβάθμισης ως προς την προτίμηση ή μη-προτίμησή του» (Eagly 

& Chaiken, 1998). Ο ενδεικτικός αυτός ορισμός της έννοιας της στάσης, αναφέρεται κυρίως στη 

βούληση και τις στάσεις των εν δυνάμει εκπαιδευομένων και αποτελεί σημαντικό μέρος της 

στοχοθεσίας του παρόντος προγράμματος. Όπως θα αναφερθεί αναλυτικά στη μεθοδολογία, ο 

επιμερισμός των στόχων του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους στάσεων, που 

προσβλέπουν σε επιδράσεις στις επιλογές των συμμετεχόντων, σχετιζόμενων με τον «υγιεινό» 

καθημερινό τρόπο διαβίωσης.  

Ορίζοντας πιθανότατα τη σημαντικότερη έννοια που αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, την Υγεία, 

αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μία πολυδιάστατη κατάσταση, εξαρτώμενη από πλήθος παραγόντων, 

όπως περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, κουλτούρα κ.λπ. και όχι μόνο την ιατρική κατάσταση. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.),  «υγεία 

είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία 

ασθένειας ή αναπηρίας» (World Health Organization, 2009). Επίσης σύμφωνα με τον WHO, δράσεις 

υγείας είναι δραστηριότητες οι οποίες έχουν πρωταρχικό τους στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση 

της υγείας. Σε αυτή τη βάση το κράτος μας είναι οργανωμένο, με σκοπό την αντιμετώπιση της 

διαταραχής της κατάστασης υγείας σε αρκετά επίπεδα, ωστόσο, απουσιάζει σχεδόν εντελώς η 

οργανωμένη προσπάθεια και οι ενέργειες πρόληψης και διατήρηση της υγείας. Με την παρούσα 

εισήγηση, τονίζεται ιδιαίτερα ο βιωματικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας, που προάγει 

εκπαιδεύοντας γνωστικά και πρακτικά, τον ενσυνείδητο υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Επιχειρείται μέσω 

μεθοδολογικού σχεδιασμού προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, να αναδειχθεί στην 

πράξη το πώς μπορούν να συσταθούν και να εφαρμοστούν, ευρύτερα και προσιτά, ανάλογα 

εκπαιδευτικά και βιωματικά εργαστήρια για όλους.  

2. Εκπαίδευση Ενηλίκων για Υγεία-Ευζωία  

2.1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Σε με μία πιο ανανεωμένη συνολικά καταγραφή σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με την 

εκπαίδευση ενηλίκων της UNESCO (2010), καθίσταται σαφής η μέριμνα για ενδυνάμωση του 

θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικά με τη μορφή της δια βίου εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στην ανάγκη ευρύτερης και μαζικότερης αξιοποίησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για ενηλίκους, τα οποία αφενός θα προάγουν τη συμμετοχικότητα και αφετέρου θα 

διαπνέονται από ποιοτικά χαρακτηριστικά και μεθοδολογία.  

 Σύμφωνα με τις θεωρίες με τις οποίες διαμορφώνονται και σχεδιάζονται μεθοδολογικά τα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, υπάρχουν τάσεις, προτεραιότητες και επιδιώξεις, ανάλογα τους 

στοχαστές, τις θεωρήσεις τους και τις ανάγκες που προσπάθησαν να αναδείξουν. Κρίνεται σκόπιμο 

να γίνει συνοπτική, αλλά ιδιαίτερη αναφορά σε δύο ονόματα του παγκόσμιου στερεώματος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων, των οποίων, μέρος του στοχασμού και της μεθοδολογίας, αποτελούν βασικές 

συνισταμένες του σχεδιασμού και της παρουσίασης των περιεχομένων αυτής της μελέτης. Ο Jack 

Mezirow, με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, παρέχει την προοπτική του 

μετασχηματισμού των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευομένων μέσα από τη μαθησιακή 
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διαδικασία, με έναν καθοδηγούμενο στοχαστικό διάλογο. Προσδοκάται μια καλύτερη αξιολόγηση, 

με κριτικό στοχασμό πάνω σε ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα-ερέθισμα,  προκειμένου να 

προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση, που θα φέρει τη νέα γνώση και αλλαγή στις  απόψεις και 

στάσεις (Mezirow, 2007). Με αυτή τη μεθοδολογική σκοπιά, προσεγγίζονται τα γνωστικά 

περιεχόμενα του παρόντος προγράμματος,  επιδιώκοντας να οδηγήσουν βουλητικά τους 

συμμετέχοντες σε καινούργια γνώση, ή αναθεώρηση άγονης παλαιότερης. Ο Paulo Freire, υπέρμαχος 

της μάθησης σαν απελευθερωτική διαδικασία, ανάμεσα στις θεωρίες του για την ευρύτερη 

επιμόρφωση κάθε ανθρώπου, επιδιώκει (όπως και ο Mezirow) την κριτική συνειδητοποίηση. Σε 

σχέση με τον Mezirow,  επεκτείνει τον ατομικό κριτικό στοχασμό σε μία ευρύτερη κοινωνικά 

διαδικασία μάθησης, προσδίδοντάς της χαρακτηριστικά απελευθερωτικής δύναμης, σε όρους 

κοινωνικής χειραφέτησης των συμμετεχόντων σε αυτή. Το πιο συγκεκριμένο θεώρημα του Freire 

που θα αξιοποιήσει η παρούσα μελέτη, είναι αυτό της Προβληματίζουσας Μάθησης (Ανάδειξη 

προβλημάτων - Problem posing education) (Freire, 1974). Αναλυτικότερα, ο Freire εκθέτει την 

μονοδιάστατη και προβληματική εναποθετική εκπαίδευση (banking education) με τον 

εκπαιδευόμενο σαν απλό αποταμιευτήριο γνώσεων, σε αντιπαραβολή με την προβληματοθετική 

προσέγγιση, που τον εμπλέκει ενεργά με σκοπό να τον «απελευθερώσει» με τον διάλογο και την 

αλληλεπίδραση. 

Οι παραπάνω θεωρήσεις, οι οποίες είναι φανερό ότι συγκλίνουν άμεσα στη συνειδητοποίηση 

των πράξεων των ανθρώπων για μάθηση και βελτίωση, είναι αυτές στις οποίες στηρίζεται το 

λεγόμενο Μαθησιακό Συμβόλαιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην εκπαίδευση ενηλίκων, το 

Μαθησιακό Συμβόλαιο προσδιορίζει το σχεδιασμό και την εκτέλεση του προγράμματος και πρέπει 

να διαμορφώνεται από κοινού ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές (Τσιμπουκλή 

& Φίλλιπς, 2008). Σκοπός της εφαρμογής του είναι η αποτελεσματικότερη ανάδειξη και κάλυψη των 

μαθησιακών αναγκών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η άρτια δόμηση και οργάνωση του 

περιεχομένου. Όπως περιγράφεται πρακτικά και στη Μεθοδολογία ακόλουθα, το Μαθησιακό 

Συμβόλαιο αποτελεί στη σύγχρονη Εκπαίδευση Ενηλίκων, το καθοριστικό πλαίσιο μιας εύρυθμης 

και τελικά επιτυχημένης διεξαγωγής μαθησιακής αλληλεπίδρασης, με πάμπολλες προεκτάσεις προς 

αξιοποίηση. Το σίγουρο είναι ότι λαμβάνονται ενεργητικά υπόψη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

έχουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, προσερχόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία και που διαφέρουν 

σημαντικά από εκείνα των παιδιών σε αρκετά σημεία (Rogers, 1999). 

 Σε συνδυασμό με τον γενικότερο σχεδιασμό και εκτέλεση εκπαιδευτικού προγράμματος, 

εντάσσεται και η έννοια της αξιολόγησης, η οποία σε ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ενηλίκων οφείλει να καλύπτει κάθε πτυχή. Στα πλαίσια αξιολόγησης μπορούν να εντάσσονται οι 

ενέργειες που αποσκοπούν τόσο στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, όπως 

και στη διερεύνηση των αναγκών και προσδοκιών των εμπλεκομένων στη διαδικασία, από πριν 

ακόμα αρχίσει το πρόγραμμα, στην αρχή και διάρκειά του, ολοκληρώνοντάς τη με τη λήξη. Επιπλέον, 

η διερεύνηση των κριτηρίων και των τρόπων που ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του 

κάθε εκπαιδευτικού στόχου (κατά την ολοκλήρωσή του ή κατά το τέλος του προγράμματος), 

εξαρτώνται άμεσα από το πόσο επιτυχημένη είναι η αρχική διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων. 

Η αξιολογική διαδικασία κατά τα φαινόμενα, θυμίζει το μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων του D.L. 

Kirkpatrick (1959), ωστόσο, λόγω των έντονα ποιοτικών χαρακτηριστικών που πραγματεύεται και 

των ατομικών διαφοροποιήσεων, είναι περισσότερο διαμορφωτική μέχρι το τέλος (goal based 

evaluation) κι όσο απολογιστική κρίνουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 

2008). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, προβλέπονται άτυπες μορφές αξιολόγησης των 

θεματικών αντικειμένων με τη μορφή κουίζ, δημοσκοπήσεων, ομαδικών εργασιών, αλλά κι 

αυτοαξιολόγησης των ίδιων των εμπλεκομένων, στις οποίες θα ακολουθεί συγκεκριμένη 

ανατροφοδότηση (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). 

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να 

δείχνουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και στις 

αναδυόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τους εκπαιδευόμενους και τη διαδικασία. Το 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

87 

 

αναπτυσσόμενο μαθησιακό συμβόλαιο, προϋποθέτει από αυτούς τις αναγκαίες αναπροσαρμογές 

προκειμένου να καλυφθούν αποτελεσματικότερα οι εκπαιδευόμενοι τόσο ομαδικά όσο και ατομικά, 

τονίζοντας τη μάθηση μέσω διαλεκτικής και βιωματικότητας. Ειδικά το στοιχείο της βιωματικής 

εκπαίδευσης, μπορεί να αποκτήσει διάφορες μορφές, που οι εκπαιδευτές πρέπει να διαχειριστούν 

αποδοτικά (Fenwick, 2001). Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασίζει την τελική του επιτυχία 

εξ αρχής σε αυτά τα χαρακτηριστικά, λόγω του βιωματικού περιεχομένου και της έντονα διά βίου 

φιλοσοφίας του. Ανεξάρτητα από το υπόβαθρο των συμμετεχόντων, βασική προϋπόθεση μέσα από 

διάλογο και κλίμα εμπιστοσύνης, είναι η αναγνώριση χαρακτηριστικών αναγκών τους, όπως το να 

γνωρίζουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι, το να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους σαν απαρχή μάθησης και 

το να θεωρούνται ικανοί για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Κόκκος, 2005). 

2.2. Μεθοδολογία 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λαμβάνει χώρα στα πλαίσια προαγωγής της υγείας και της 

ποιότητας ζωής, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά δια βίου εκπαίδευσης. Οι συναντήσεις, μεικτής 

μάθησης (Μυστακίδης κ.ά., 2017), πραγματοποιούνται συνδυαστικά, τόσο με δια ζώσης 

αλληλεπιδραστικές παρουσιάσεις στο φυσικό εκπαιδευτήριο (ΚΔΒΜ), όσο και με σύγχρονη και 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως - τηλεκπαίδευση (e-learning), μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι 

διδακτικές ενότητες αναπτύσσονται σπονδυλωτά αλλά και σπειροειδώς, σε ένα συνολικό πλαίσιο 80 

διδακτικών ωρών, οι οποίες εξελίσσονται σε δέκα (10) προκαθορισμένα σαββατοκύριακα (για τις 

σύγχρονες διά ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις με αναλογία 60+20 αντίστοιχα) και σε ωράριο 

9:30 με 13:00. Η χρονική περίοδος της υλοποίησης προτείνεται εντός των πλαισίων τριών (3) μηνών 

και ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαπέντε (15), λόγω των 

χαρακτηριστικών έντονης βιωματικότητας. Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος, δεν απαιτούνται από το κοινό προϋπάρχουσες γνώσεις ή εξοικείωση σε θέματα 

υγείας, άσκησης και διατροφής. 

Η διεπιστημονική ομάδα, που αλληλοσυνεργαζόμενη πρόκειται να καλύπτει εκπαιδευτικά το 

πρόγραμμα, απαρτίζεται από εξειδικευμένο στην προαγωγή υγείας καθηγητή φυσικής αγωγής, 

σύμβουλο ψυχικής υγείας, ιατρό εργασίας και  κλινικό διατροφολόγο. Όλα τα πρότυπα και οι 

βιβλιογραφικές αναφορές προς μαθησιακή αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους στο ευρύτερο 

πεδίο και ειδικά στην προαγωγή της υγείας, πρέπει να καλύπτουν τα δεδομένα που υπάρχουν, με 

έμφαση στα πιο σύγχρονα (American College of Sports Medicine, 2021). 

Οι θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν ενδεικτικά σε κάθε 2ήμερο παρουσιάσεων, 

αποτελούνται τόσο από πρακτικό, όπως κι από θεωρητικό περιεχόμενο κάθε φορά κι είναι: 

• Ερμηνεία και συζήτηση για ό,τι αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής, με παραγοντοποίηση 

και καταγραφή των παραμέτρων που επιδρούν. 

• Ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών και συσχέτιση με τη σύγχρονη πρόληψη-

αποκατάσταση και τις δομές υγείας.  

• Ανάλυση των 3 μορφών (σωματική, ψυχική, κοινωνική) με τις οποίες εκφράζεται συνολικά 

η Υγεία, σύμφωνα και με τον ορισμό της . 

• Άξονες και σημασία βιωματικής εκπαίδευσης: κίνητρα, πρόληψη, στάση ζωής. 

• Στρατηγικές υιοθέτησης, με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, καλών πρακτικών σε κάθε 

τομέα προαγωγής της ποιότητας ζωής. 

• Παραμετροποίηση και προσαρμογή μορφών άσκησης και διατροφής με στόχο την ευζωία. 

• Αυτοπροσδιορισμός και ενίσχυση ψυχικής υγείας. 

• Οργάνωση και Επιμερισμός εργασιακού και οικιακού φόρτου.  

• Τελικός συνδυασμός στρατηγικών καλών πρακτικών σε μακροχρόνια βάση. 

Αξιοποιούνται τεχνικές όπως, η μελέτη περίπτωσης, η εργασία σε ομάδες, η προσομοίωση, το 

παιχνίδι ρόλων, η επίδειξη κ.λπ., αξιοποιώντας με καθεμία, τα χαρακτηριστικά βιωματικότητας και 

εμπλοκής στη μάθηση που ενεργοποιούν, ενώ εξ αποστάσεως θα γίνεται έρευνα, δημοσκοπήσεις και 

quiz γνώσεων, που δεν απαιτούν φυσική αλληλεπίδραση.  
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Μεθοδολογικά, γίνεται η παράθεση στόχων σε επίπεδα, που προσδιορίζουν τις επιδιώξεις του 

προγράμματος (Courau, 2000), (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012). 

Σε επίπεδο γνώσεων 

Να προσδιορίζουν και να διακρίνουν τις έννοιες υγεία, ευζωία, ευεξία. 

Να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, θετικά και αρνητικά.  

Να καταγραφούν τα σωματομετρικά δεδομένα που είναι δείκτες υγείας. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων-ικανοτήτων 

Να οργανώνουν το καθημερινό τους πρόγραμμα με συνείδηση υγείας. 

Να διαχειρίζονται τους παράγοντες κινδύνου με αποτελεσματικότητα. 

Να αυτορυθμίζονται με άνεση, όταν διαταράσσονται οι αρχικοί στόχοι. 

Σε επίπεδο στάσεων 

Να ελέγχουν αμφιλεγόμενες μεθόδους προαγωγής υγείας. 

Να συνεργάζονται με αρμόδιους υγειονομικούς φορείς κι επιστήμονες υγείας. 

Να νιώθουν και να προωθούν την αίσθηση, του υγιεινού τρόπου ζωής. 

Πριν την έναρξη, ζητείται από τους συμμετέχοντες να παραθέσουν τους λόγους που τους 

ώθησαν στη συμμετοχή και τις προσδοκίες από το πρόγραμμα,  είτε με τη μορφή podcast (εγγραφή 

ηχητικού αποσπάσματος), είτε με κείμενο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Κατόπιν, με την πρώτη 

συνάντηση,  ακολουθεί μία ομαδική συζήτηση και σύζευξη προσδοκιών - αναγκών και να γίνει 

ξεκάθαρο το πλαίσιο του προγράμματος (μαθησιακό συμβόλαιο), με τους εκπαιδευτές να αξιοποιούν 

τις μέχρι τότε αξιολογήσεις - αναφορές της εκπαιδευόμενης ομάδας. Εξαιρετικά σημαντικό είναι να 

κοινοποιούνται και να συμφωνούνται με ξεκάθαρο τρόπο σε όλους τους συμμετέχοντες οι στόχοι του 

προγράμματος, οι οποίοι οφείλουν να είναι κατανοητοί και σαφείς εξ αρχής (Σωτηρούδας, 2012). 

 Ο χώρος διεξαγωγής ορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην εκπαίδευση ενηλίκων 

(ΕΟΠΠΕΠ, 2016), ενώ το εποπτικό υλικό καθώς και ο βοηθητικός εξοπλισμός, πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την χρηστικότητα αναφορικά με τις εφαρμογές και τις ανάγκες που καλύπτουν. 

Σε αίθουσα 100 τ.μ. αξιοποιείται βασικός εξοπλισμός άσκησης (στρώματα, μπάλες, καθρέπτης 

κ.λπ.), ενώ παρουσιάσεις γίνονται με προβολή από Η/Υ. Επιπλέον μέσα επίδειξης που προκύψει ότι 

είναι αναγκαία, όπως γραφεία, καρέκλες και αντικείμενα ευρείας χρήσης, μπορούν να περιληφθούν 

κατά περίπτωση σε σχετικές με την ορθοσωμία διδακτικές ενότητες του προγράμματος. Εφόσον οι 

συμμετέχοντες συγκαταθέσουν, θα πραγματοποιείται και βίντεο καταγραφή για περεταίρω ανάλυση.  

Στην τελευταία συνάντηση, θα λάβουν χώρα δύο δραστηριότητες με αξιολογητικά στοιχεία. 

Πρώτα, η εκπαιδευόμενη ομάδα θα παρακολουθήσει βιντεοσκοπημένο υλικό 10 λεπτών και θα τους 

ζητηθεί να εντοπίσουν και να καταγράψουν όσα μπορούν περισσότερα θετικά και αρνητικά πρότυπα 

σχετιζόμενα με το πρόγραμμα. Στη συνέχεια και σα δεύτερη δραστηριότητα, ζητείται επί 

προσωπικού να κατηγοριοποιήσουν και να καταγράψουν συνοπτικά τις αλλαγές που σκοπεύουν να 

υιοθετήσουν, σαν καλές πρακτικές που αποκόμισαν από το πρόγραμμα (Γιαννακοπούλου, 2003). 

 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενεργά εμπλεκόμενοι πια οι συμμετέχοντες, έχουν 

λάβει σαφείς οδηγίες, ώστε να αξιοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και να παρακολουθήσουν τη 

συνολική κατάσταση ποιότητας ζωής και της υγείας τους για ένα διάστημα 6 μηνών. Με πνεύμα 

κριτικής προσέγγισης, συνειδητοποίησης και αναστοχασμού, καλούνται να ερμηνεύουν ουσιαστικά 

πλέον το ενεργό περιβάλλον γύρω τους προς όφελός τους, διακρίνοντας τις αδυναμίες και το άστοχο 

πλασματικό «κατεστημένο» (Freire, 1974), (Mezirow, 2014), (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). Για 

την αξιοποίηση αυτής της μακροχρόνιας διεργασίας, δίδεται συγκεκριμένη ημερομηνία μετά την 

παρέλευση αυτού του διαστήματος, ώστε σε μια επανασύζευξη των εμπλεκομένων με το πρόγραμμα, 

να συζητηθούν οι διεργασίες και τα αποτελέσματα που έλαβαν χώρα αυτό το διάστημα και των 

στάσεων που αποκόμισαν και εφάρμοσαν οι εμπλεκόμενοι. 

3. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Βασικός σκοπός του αναλυτικού αναφερόμενου προγράμματος, είναι η προαγωγή της υγείας 

και της ποιότητας ζωής με όρους Ευεξίας και Ευ Ζην σε ενήλικες, με διά βίου μετασχηματιστικά 
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χαρακτηριστικά. Για την καλύτερη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αφιερώνεται ένα 

μεγάλο πλαίσιο, τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά, καταγράφοντας σχετικές σημαντικές πληροφορίες 

που αναδεικνύονται στην αρχή, στη διάρκεια και στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εκτός 

από την επιβεβαίωση του διά βίου χαρακτήρα και της βιωματικότητας που επιδιώκεται, η 

επαλήθευση (επανατροφοδότηση) των μαθησιακών προσδοκιών και στόχων αποτελεί έναν από τους 

ποιοτικότερους τρόπους να αξιολογηθεί το πρόγραμμα και για κάθε εμπλεκόμενο. 

Η ευρύτερη εμπορευματοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων του όρου διά βίου μάθησης, δεν 

πρέπει να αποτελέσει παράγοντα παρανόησης των ουσιαστικών στόχων του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι στόχοι όπως καταγράφονται, δεν αποσκοπούν στην  κορύφωση 

κάποιας απόδοσης με έμφαση σε εξωτερικά κίνητρα ή παράγοντες κι αυτοσκοπό την επιβράβευση. 

Βασίζονται σε προσαρμογή τόσο των εκπαιδευομένων στα «δεδομένα» ποιότητας ζωής και υγείας, 

όσο και των ίδιων «δεδομένων» στον ατομικό τρόπο αντίληψης και ζωής του κάθε ένα συμμετέχοντα 

και της δυνατότητάς του να εμπεδώσει και να εφαρμόσει στις δικές του συνθήκες ζωής με κριτικό 

πνεύμα τα μαθησιακά οφέλη του προγράμματος. Άρα, γίνεται λόγος για μια διαδραστική, 

μεταβαλλόμενη και εξατομικευμένη τελικά παρέμβαση, που ξεκινάει από το σχεδιασμό και τους 

εκπαιδευτές και καταλήγει να πραγματοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.  

Σημαντική και συνάμα χρήσιμη διευκρίνιση σε σχέση με τα κίνητρα των εμπλεκομένων είναι 

ότι εξ αρχής η διάδραση στηρίζεται στην αυτόβουλη ανάγκη του κοινού για εκπαίδευση (κίνητρα 

μάθησης). Εν συνεχεία, το πρόγραμμα επιμελείται των κινήτρων συμμετοχής, ώστε να επιτευχθούν 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι (Κουτούζης, 2013). Κατά συνέπεια και αιτιολογώντας τη στοχοθεσία, η 

ευρύτερη έννοια του Ευ Ζην και της Ευεξίας με τη χρήση τους μεθοδολογικά και σαν εργαλεία, 

αποτελούν εξελίξιμες δεξιότητες, που αποσκοπείται να γίνουν καθοδηγούμενα ικανότητα ζωής. Σαν 

κίνητρο και άρα βασικό χαρακτηριστικό μάθησης για τους εκπαιδευόμενους, θα πρέπει να αποτελεί 

και ένα από τα αρχικά εσωτερικά μαθησιακά κίνητρα - ελατήρια των συμμετεχόντων, ώσπου να είναι 

σε θέση αντιλαμβάνονται αναστοχαστικά τα ευεργετήματα σταδιακά. Ταυτόχρονα δεσμεύονται στο 

μαθησιακό συμβόλαιο και χειραφετούνται με τους νέους στόχους του (Ζαρίφης, 2014). 

Κλείνοντας την παρούσα μελέτη, υπογραμμίζεται η ανάγκη για σύμπλευση με ήδη υπάρχοντα 

κοινοτικά πρότυπα ευζωίας, στα πλαίσια των οποίων μπορούν να καθιερωθούν ανάλογα δια βίου 

προγράμματα (European Commission, 2008). Περαιτέρω ερευνητική ανάλυση μεθοδολογικών 

σχεδιασμών των επιμέρους παραγόντων που ρυθμίζουν την υγεία θα ήταν απαραίτητη και 

διαφωτιστική, και ως πολυπαραγοντική υπόθεση, οφείλει να γίνει σε συνάρτηση με πολιτικές 

διακυβέρνησης (VanderWeele κ.ά., 2021), μα πάνω από όλα με βούληση.  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Βασιλογιαννάκη Μαρία 

Ψυχολόγος ΠΕ23 

 

Μαστοράκης Σωκράτης 

Οικονομολόγος ΠΕ80 

 

Κακουλάκη Αντωνία 

Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07  

 

Περίληψη 

Η γλώσσα του σώματος εκπέμπει μηνύματα ακόμα και όταν η γλώσσα του στόματος σιωπά.  

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να καταδείξει τους λόγους για τους οποίους ο 

εκπαιδευτής ενηλίκων είναι απαραίτητο να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά την 

γλώσσα του σώματος, αλλά και να τονίσει τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτής μπορεί να 

καλλιεργήσει ένα θετικό εκπαιδευτικό κλίμα και να πετύχει τους στόχους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με όχημα την γλώσσα του σώματος. 

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στις αρχές της μεθόδου της επισκόπησης βιβλιογραφίας 

σε άρθρα, εργασίες και βιβλία συγγραφέων και ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με την γλώσσα του 

σώματος και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί μέσω της γλώσσας του σώματος να αποκτήσει ποιοτικότερη 

ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους και να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη της δυναμικής 

της ομάδας. Μπορεί να αναγνωρίσει και να ελέγξει καλύτερα τα δικά του συναισθήματα, καθώς και 

να αναγνωρίσει και να επηρεάσει θετικά τα συναισθήματα των εκπαιδευομένων 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, γλώσσα του σώματος, επικοινωνία 

1. Εισαγωγή 

Καθημερινά στη ζωή μας λαμβάνουν χώρα επικοινωνιακές δεξιότητες χωρίς τις οποίες δεν θα 

ήταν εφικτό να διαβιώσουμε φυσιολογικά. Η επικοινωνία ικανοποιεί εσωτερικές μας ανάγκες, μέσα 

από αυτήν μπορούμε να στείλουμε μηνύματα, να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας, να 

κατανοήσουμε και να συσχετίσουμε γεγονότα, να γνωρίσουμε τον κόσμο γύρω μας. Η καλή 

επικοινωνία είναι το θεμέλιο επιτυχημένων σχέσεων, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.  

Ενώ ο λόγος μεταφέρει το περιεχόμενο της επικοινωνίας,  η γλώσσα του σώματος το 

συμπληρώνει. Στην πραγματικότητα επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσω μη λεκτικών μηνυμάτων, πολύ 

περισσότερο από ό, τι με τα λόγια μας. Συγκεκριμένα, περίπου τα τρία τέταρτα της επικοινωνίας μας 

συντελούνται με μη λεκτικό τρόπο με τη γλώσσα του σώματος και περιλαμβάνουν τις εκφράσεις του 

προσώπου, τις χειρονομίες, την επαφή με τα μάτια, τη στάση του σώματος, ακόμα και τον τόνο της 

φωνής (Mehrabian & Weiner, 1967). 
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Ειδικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης ο ρόλος της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα 

ουσιαστικός. Έχει επισημανθεί ότι, με τη βοήθεια της γλώσσας του σώματος, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να κατανοήσουν τους εκπαιδευόμενους αλλά και να τους οδηγήσουν στην κατάκτηση της 

γνώσης (Tai, 2014).  Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σχέσεις αμεσότητας, εμπιστοσύνης και 

σεβασμού μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, αναπτύσσονται υγιείς σχέσεις μεταξύ 

παιδαγωγού και μαθητών αλλά  αναπτύσσονται και κίνητρα μάθησης και βελτιώνονται οι επιδόσεις 

των εκπαιδευομένων (Βρεττός, 2003).  

Σύμφωνα με μελέτες, το συναισθηματικό κλίμα και οι θερμές διαπροσωπικές σχέσεις στη τάξη 

δημιουργούνται μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας αλλά υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί, μια 

διαταραγμένη διαπροσωπική σχέση, όταν τα λεκτικά μηνύματα δε συμφωνούν ή συγκρούονται με 

τα μη λεκτικά (Παπαδάκη – Μιχαηλίδη, 2008). Η σημασία της γλώσσας του σώματος κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής αλληλεπίδρασης, θεωρείται αναμφισβήτητη και η αξιοποίηση της απολύτως 

απαραίτητη ( Βρεττός, 2003, Πρεβεζάνου, 2009). Ωστόσο, το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα 

αυτής της επικοινωνίας, δηλαδή το κατά πόσο αποκωδικοποιούνται τα μηνύματα του πομπού από 

τον δέκτη, η οποία επηρεάζει θετικά το εκπαιδευτικό κλίμα, καθώς δημιουργεί ένα επικοινωνιακό 

πλαίσιο που επιτρέπει το πλησίασμα του εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων, επιδρώντας παράλληλα, 

θετικά και στη μάθηση (Argyle,1988, στο Κοντάκος & Σταμάτης, 2014). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και επίδραση της 

γλώσσας του σώματος του εκπαιδευτή στους ενήλικους εκπαιδευόμενους. Στο πρώτο κεφάλαιο θα 

διερευνηθεί η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας στην ανθρώπινη επικοινωνία και ειδικά στην  

εκπαίδευση, και οι κώδικες της μη λεκτικής επικοινωνίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η 

επίδραση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτή σε σχέση με το συναισθηματικό- 

ψυχολογικό κλίμα της τάξης. Επίσης, εξετάζεται  η σημασία της μη λεκτικής συμπεριφοράς του 

εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων τονίζοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή σε σχέση με τη γλώσσα 

του σώματος για μια αποτελεσματική διδασκαλία 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία στην εκπαίδευση 

2.1.1 Μη λεκτική επικοινωνία 

Η επικοινωνία είναι μια συνεχής διαδικασία αποστολής και λήψης μηνυμάτων, που επιτρέπουν 

στους ανθρώπους να μοιράζονται γνώσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες (Miller, 1988). Η 

επικοινωνία στο ανθρώπινο είδος πραγματώνεται μέσω της λεκτικής και της μη λεκτικής οδού. 

Η λεκτική οδός περιλαμβάνει το γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας, λέξεις και φράσεις που 

καθορίζονται από συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες. Την λεκτική επικοινωνιακή διαδικασία 

την συναντάμε στον προφορικό και στο γραπτό λόγο. 

Με τον όρο μη λεκτική επικοινωνία, εννοούμε την έκφραση των συναισθημάτων, των 

διαθέσεων, των στάσεων και γενικότερα, του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, μέσω του σώματος 

(Βρεττός, 2003). Αυτή η μορφή επικοινωνίας, η οποία εκδηλώνεται με τη «γλώσσα του σώματος», 

γίνεται αντιληπτή μέσω των αισθήσεων, πλαισιώνοντας την ομιλία και επηρεάζοντας συνακόλουθα, 

τη διαδικασία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης (Σταμάτης, 2015). 

 Σύμφωνα με την Παπαδάκη –Μιχαηλίδη (2008), η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία 

μέσω της οποίας ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα 

κάποιου άλλου, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα μη λεκτικά κανάλια. Και λέγοντας μη λεκτικά 

κανάλια, εννοούμε όλες τις πηγές μετάδοσης πληροφοριών και συναισθημάτων, εκτός του λόγου 

(γλώσσας). 

Σε έρευνα των Mehrabian & Weiner (1967) διαπιστώθηκε, ότι το 93% των συναισθηματικών 

μηνυμάτων σε μια επικοινωνία εκφέρονται με μη λεκτικούς τρόπους και μόνο το 7% εκφέρεται με 

λόγια. Πολλά αυθόρμητα μη λεκτικά σήματα έχουν οικουμενική αξία και συνιστούν ένα απλό 
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σύστημα επικοινωνίας. Συμπεριφορές όπως, το χαμόγελο, το άγγιγμα, το χάδι, το θυμωμένο και 

απειλητικό κάρφωμα με τα μάτια, είναι κατανοητές σε όλον τον κόσμο, ασχέτως πολιτισμού και 

γλώσσας. Εκτός όμως, από αυτά τα κοινά οικουμενικά σήματα, υπάρχουν και ατομικές διαφορές στο 

μη λεκτικό σύστημα επικοινωνίας των ανθρώπων, οι οποίες εξαρτώνται από διαφορετικά 

πολιτισμικά συστήματα (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2012). 

Ωστόσο, στην εκπαίδευση τα μη λεκτικά μηνύματα, πολλές φορές είναι δύσκολο να τα 

αγνοήσει κανείς, αν θέλει να μελετήσει συστηματικά την επικοινωνία στην τάξη και να κατανοήσει 

την πολυπλοκότητά της (Αθανασίου 1996). Με τη συμβολή αυτών των μη λεκτικών μηνυμάτων 

ανατροφοδοτείται συστηματικά το διδακτικό έργο και από την πλευρά του εκπαιδευτή και από την 

πλευρά των εκπαιδευομένων . 

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος, στις κινήσεις ή εκφράσεις 

προσώπου, κάνουν πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία τους, βοηθώντας τους 

εκπαιδευομένους να διατηρήσουν πιο εύκολα στη μνήμη τους την πληθώρα γνώσεων που τους 

παρέχονται. Καταφέρνουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον για τους 

εκπαιδευομένους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 

πράξη, που είναι και το ζητούμενο μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Επίσης, ο Pan (2014), 

ενισχύει τα προηγούμενα, αναφέροντας ότι το χαμόγελο, καθώς και η άμεση βλεμματική επαφή του 

εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους μπορούν να επιδράσουν θετικά στη μάθηση, καθότι «σπάνε» 

τις συστολές που συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, σε κάποια μαθήματα. Ο ενθουσιασμός 

του εκπαιδευτή κατά τη διδασκαλία ενός ελκυστικού –για τον ίδιο- μαθήματος, είναι εμφανώς 

εκφραστικότερος και ασκεί θετικότατη επίδραση στο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων σε αντίθεση με ένα μη επιθυμητό μάθημα. Η γλώσσα του σώματος του εκπαιδευτή 

δύναται να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους που δε βρίσκουν ενδιαφέρον στο μάθημα να το 

παρακολουθήσουν και με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθεί θετικό μαθησιακό κλίμα.  

Ωστόσο, στην εκπαίδευση ενηλίκων η γλώσσα του σώματος χρησιμοποιείται συνειδητά, με 

σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και λιγότερο την επιβολή της 

πειθαρχίας, με την εκδήλωση μορφασμών ή την κίνηση των χεριών ή την κίνηση στο χώρο 

διδασκαλίας (Ηλιόπουλος, 2019). Ο τόνος της φωνής, όπως και ο ρυθμός ομιλίας μπορεί να 

συμβάλλει στην κατανόηση του περιεχομένου αλλά και στη διάθεση των ενηλίκων εκπαιδευομένων, 

τόσο απέναντι στον εκπαιδευτή, όσο και στο αντικείμενο διδασκαλίας (Βρεττός, 2003). 

Ο εκπαιδευτής με τη μη λεκτική συμπεριφορά του μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μαθησιακή 

διαδικασία, όσον αφορά στην κατανόηση του γνωστικού περιεχομένου, όταν προκαλεί το ενδιαφέρον 

και την προσοχή των εκπαιδευομένων και συνοδεύει την ομιλία του οργανώνοντας ή περιγράφοντας 

το περιεχόμενό της και υπογραμμίζοντας ορισμένα σημεία της. Όμως, η αλόγιστη και υπερβολική 

χρήση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτή μπορεί τελικά να επιδράσει αρνητικά στη 

μάθηση, καθώς δύναται να προκαλέσει σύγχυση στον εκπαιδευόμενο και να επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις στην επικοινωνία και κατά συνέπεια, στην κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας 

(Βρεττός, 1994). 

Συμπερασματικά,  η διδασκαλία στην εκπαίδευση ενηλίκων, χωρίς τη μη λεκτική επικοινωνία 

θα ήταν μία μηχανική διαδικασία από την οποία θα έλειπε το συναίσθημα. 

2.1.2 Κώδικες μη λεκτικής επικοινωνίας 

Η μη λεκτική επικοινωνία έχει πολλούς τρόπους έκφρασης, τους οποίους ονομάζουμε κώδικες 

μη λεκτικής επικοινωνίας. Τα μηνύματα  εκπέμπονται στους ανθρώπους από τρεις βασικές πηγές. Η 

πρώτη πηγή είναι η γενική εντύπωση που δημιουργεί το ίδιο το άτομο στους άλλους ανθρώπους. Η 

γενική εντύπωση του ατόμου σχηματίζεται από την εμφάνιση, τις εκφράσεις του προσώπου, το 

βλέμμα, τις χειρονομίες που το άτομο κάνει, τις κινήσεις, τον προσανατολισμό και τη στάση του 

σώματος, την ενδυμασία του, τη μυρωδιά και άλλα. Η δεύτερη πηγή μη λεκτικών σημάτων 

εντοπίζεται στα μη λεκτικά στοιχεία του λόγου, όπως τον τόνο, τη σταθερότητα, την ένταση και την 

αλλοίωση της φωνής, την ταχύτητα της ροής του λόγου, καθώς και τις παύσεις. Η τρίτη πηγή αφορά 
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τα μη λεκτικά μηνύματα που μεταδίδονται από τον χώρο στον οποίο ο άνθρωπος εργάζεται ή 

δραστηριοποιείται (Παπαδάκη – Μιχαηλίδη, 2008). 

 Όλοι αυτοί οι τρόποι θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες 

(Πατσιτού – Καλογήρου, 2019): 

1. Προσωπική παρουσίαση 

2. Εκφράσεις προσώπου  

3. Οπτική επαφή  

4. Χειρονομίες  

5. Κινήσεις και στάσεις του σώματος  

6. Επικοινωνία με διευθέτηση στον χώρο  

7. Σωματική επαφή  

8. Παραγλωσσικοί παράγοντες/σιωπή 

Η προσωπική παρουσίαση σχετίζεται με τη γενική εμφάνιση του ατόμου, με τη φυσική του 

παρουσία. Χαρακτηριστικά όπως το ύψος, οι αναλογίες, η ενδυμασία, το σχήμα του προσώπου, τα 

μαλλιά κλπ., συντελούν ώστε να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για το άτομο που έχουμε απέναντί 

μας (Πατσιτού & Καλογήρου, 2019). Στην εκπαιδευτική διαδικασία, το ντύσιμο και γενικότερα η 

εμφάνιση, παίζουν σημαντικό ρόλο. Στέλνουν συνήθως μηνύματα με ποικίλο περιεχόμενο, τα οποία 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και τον αποπροσανατολισμό από το διδακτικό έργο 

(Aθανασίου, 1996). 

Το πρόσωπο παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της μη λεκτικής οδού, εφόσον 

καταφέρνει να εμφανίζει τόσες μορφές έκφρασης όσες είναι και οι αποχρώσεις των συναισθημάτων. 

Αποκαλύπτει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και συμπεράσματα για το 

ψυχοσυναισθηματικό και πνευματικό του κόσμο. Μέσα στην τάξη οι εκφράσεις του προσώπου, και 

ιδιαίτερα το χαμόγελο και το συνοφρύωμα, μεταφέρουν πολλά εξωλεκτικά μηνύματα. Ο χαρούμενος 

εκπαιδευτής π.χ., ή μια χαρούμενη τάξη, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος, που 

βοηθάει θετικά τη διαδικασία της μάθησης. Ο βλοσυρός ή θυμωμένος εκπαιδευτής από την άλλη, 

αντανακλά αυτό το συναίσθημα σε όλη την τάξη, με αποτέλεσμα η επικοινωνία να είναι υποτονική, 

να διακόπτεται ή να προχωράει με εμπόδια (Αθανασίου, 1996). Έτσι, η μη λεκτική ενίσχυση προς 

τον διδασκόμενο, μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη από τη λεκτική. 

Η οπτική επαφή στους ανθρώπους είναι από τα πιο ισχυρά κανάλια της μη λεκτικής οδού, 

χρησιμοποιείται τόσο για την μετάδοση θετικών συναισθημάτων όσο και αρνητικών. Το βλέμμα έχει 

την ικανότητα να προκαλεί ισχυρές συναισθηματικές διεγέρσεις μεταβιβάζοντας σιωπηλά ποικίλα 

συναισθήματα (αγάπη, μίσος, τρυφερότητα, απέχθεια, απόρριψη κλπ.), ακόμη, καθορίζει τη 

διαπροσωπική σχέση των ομιλητών (Σταμάτης, 2015). Η άμεση οπτική επαφή εκπαιδευτή - 

εκπαιδευόμενου στέλνει ενδιαφέροντα μηνύματα. Πληροφορεί τον εκπαιδευτή για το ενδιαφέρον 

που έχουν οι εκπαιδευόμενοι για το συγκεκριμένο μάθημα, για το περιεχόμενο της επικοινωνίας, για 

τον τρόπο που αυτή διεξάγεται και την προσοχή που αποδίδεται σε αυτή. Τους εκπαιδευομένους από 

την άλλη, τους πληροφορεί για τη σπουδαιότητα που ο εκπαιδευτής αποδίδει στο μάθημα που 

διδάσκει, τη μάθηση γενικότερα, και τη διάθεση που έχει κάθε φορά (Αθανασίου, 1996). 

Με τις χειρονομίες  ο άνθρωπος εκφράζει  τις εσωτερικές του σκέψεις και συναισθήματα όχι 

μόνο διατυπώνοντας τα στο γραπτό λόγο, αλλά με ποικίλες συναισθηματικές κινήσεις. Οι 

χειρονομίες μπορούν να δείξουν γενικά συναισθήματα άλλα να εκφράζουν και συγκεκριμένα 

συναισθηματικά στάδια, ακόμη πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τον ομιλητή για περαιτέρω 

διευκρινήσεις άλλα αντικαθιστούν και πλήρως το λόγο όπως συμβαίνει στη νοηματική γλώσσα 

(Mehrabian, 2009). 

Με κατάλληλες κινήσεις των χεριών, ο εκπαιδευτής αλλά και γενικότερα, κάθε ομιλητής, σε 

μια προφορική επικοινωνία μπορεί να καλύψει αδυναμίες ή κενά σε γνώσεις, που ίσως έχει. Να 

δημιουργήσει συγκεκριμένα, την εντύπωση στην τάξη, στους ακροατές ή συνομιλητές του ότι ξέρει 

ακριβώς τι θέλει να πει ή να απαντήσει, αλλά δεν έχει πρόχειρη αυτή τη δεδομένη στιγμή την 

κατάλληλη απάντηση (Αθανασίου, 1996). 
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Η στάση και οι κινήσεις του σώματος αποτελούν βασική μορφή μη λεκτικής έκφρασης. Ο 

τρόπος με τον οποίο τοποθετεί κανείς το σώμα του «λέει» στους άλλους το πόσο διαθέσιμος είναι 

για επαφή και πόσο ενδιαφέρεται για όσα λένε οι άλλοι (Γκάρνερ, 2019). Η στάση του σώματος είναι 

η λιγότερο καλά ελεγχόμενη  περιοχή σε σχέση με τις εκφράσεις του προσώπου ή τη φωνή και γι’ 

αυτό το λόγο μπορεί να έχουμε «διαρροή» (Mehrabian, 2009). Έτσι είναι εμφανές ότι αποτελούν 

αντικειμενικότερο επικοινωνιακό κριτήριο. Στην τάξη, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

κινήσεις του σώματός του για να κινήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και να μονοπωλήσει 

την προσοχή τους. Οι στάσεις του κορμού, του κεφαλιού, των χεριών, των ποδιών εκπέμπουν 

πολλαπλά μηνύματα που, τις περισσότερες φορές, γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους τελευταίους, 

οι οποίοι διαμορφώνουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους (Παπαδάκη- Μιχαηλίδη, 2008). 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση έχει και μια χωροταξική διάσταση. Ιδιαίτερη σημασία στη 

συγκεκριμένη αλληλεπιδραστική σχέση έχει η διαρρύθμιση και η οργάνωση του χώρου. Ο 

προσανατολισμός του σώματος, το άγγιγμα και η απόσταση μέσα σε ένα χώρο, εκφράζουν το βαθμό 

οικειότητας και γενικότερα τη σχέση των ατόμων μεταξύ τους. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο 

τρόπος με τον οποίο κρατούν οι εκπαιδευτές τις αποστάσεις μέσα στην τάξη, έχει σημαντική 

επίδραση στην επικοινωνία. Η απόσταση αυτή έχει συνήθως δύο παραμέτρους: τη γεωγραφική, που 

αφορά στην απόσταση μέσα στο χώρο της τάξης, και την προσωπική, που αφορά στις διαπροσωπικές 

σχέσεις εκπαιδευτή/τριας και εκπαιδευόμενων (Αθανασίου, 1996).  

Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι οι καλοί εκπαιδευόμενοι καταλαμβάνουν τις μπροστινές 

θέσεις, για να έχουν άμεση οπτική επαφή και επικοινωνία με τον εκπαιδευτή, ενώ οι εκπαιδευόμενοι 

χαμηλών επιδόσεων κάθονται συνήθως μακριά από τον εκπαιδευτή, στα τελευταία θρανία. Η 

«προσωπική» απόσταση του εκπαιδευτή από την τάξη μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία.  

Ένας εκπαιδευτής  που μένει προσηλωμένος πίσω από την έδρα με το πρόσχημα της 

γενικότερης εποπτείας της τάξης, δεν επιθυμεί άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους. Στην 

πραγματικότητα, πετυχαίνει να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τους αυτούς, περιορίζοντας έτσι 

τις δυνατότητες της οπτικής επαφής μαζί τους, και τελικά, να υποβιβάζει τον εαυτό του σε απλό 

ακουστικό ερέθισμα, αφού οι δυνατότητες κίνησης των χεριών και του σώματός του περιορίζονται. 

Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτής στέλνει προς τους συμμετέχοντες μηνύματα αδιαφορίας και 

έλλειψης ενδιαφέροντος. Αντίθετα, όταν στέκεται όρθιος και περιφέρεται ανάμεσα στα θρανία, έχει 

μεγαλύτερες δυνατότητες οπτικής επαφής, δέχεται περισσότερες ανατροφοδοτήσεις και κυρίως, με 

τις κινήσεις του, προσφέρει μαζί με τα ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα (Ματσαγγούρας, 2001). Η 

κίνηση του δε, ανάμεσά τους, ελκύει την προσοχή και βοηθά να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα 

λεγόμενά του. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, η σωματική επαφή του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να παρερμηνευτεί και να γίνει αιτία για προβλήματα που 

δεν είναι στις προθέσεις του. Από την άλλη πλευρά όμως, το άγγιγμα είναι αξιόλογη πηγή για μη 

λεκτικά μηνύματα στους εκπαιδευόμενους. Το χτύπημα στον ώμο, για παράδειγμα, μεταφέρει θετικά 

μηνύματα στον εκπαιδευόμενο και επιδρούν αποτελεσματικά στις επιδόσεις του και στην 

επικοινωνία με τον εκπαιδευτή. Ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, μετά από μια απάντηση ή 

ανάγνωση μιας εργασίας, ή αντίστοιχα, μια επιθετική επαφή όπως ένα τράβηγμα, αποτελούν σαφή 

εξωλεκτικά μηνύματα που ανατροφοδοτούν και επηρεάζουν αντίστοιχα τη συμπεριφορά των 

εκπαιδευομένων (Αθανασίου, 1996). 

Η «παραγλώσσα», αναφέρεται στον τόνο της φωνής αυτού που μιλάει, το ύφος, την ποιότητα 

της φωνής, τις διακοπές που κάνει στην ομιλία κλπ.  Η σιωπή του εκπαιδευτή δε σημαίνει έλλειψη 

επικοινωνίας. Μπορεί να τον βοηθήσει στον αυτοέλεγχό του, στη διατύπωση της ψυχραιμίας του ή 

στην ανάκτηση των δυνάμεων του. Σύμφωνα με τον  Ουέινραϊτ (2000), όταν οι διακοπές στην ομιλία 

είναι παρατεταμένες ή συνοδεύονται από πολλά λεκτικά λάθη, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι ο 

ομιλητής στέρεψε ή ότι είναι νευρικός ή ακόμα και ότι ψεύδεται 
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2.2. Μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου 

2.2.1 Μαθησιακό – ψυχολογικό κλίμα 

Με τον όρο σχολικό – ψυχολογικό κλίμα της τάξης, εννοείται ο συναισθηματικός τρόπος με 

τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν και αντιλαμβάνονται τις ψυχο-κοινωνιολογικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται μέσα στην τάξη. 

Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής αλληλεπίδρασης, ανταλλάσσονται συναισθήματα, 

προσδοκίες και διαθέσεις, τα οποία ο εκπαιδευτής οφείλει να αποκωδικοποιήσει, προκειμένου να 

εξασφαλίσει ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτές, οι οποίοι εκδηλώνουν θετική μη 

λεκτική συμπεριφορά, άλλοτε με τις κινήσεις τους, άλλοτε με τις εκφράσεις και άλλοτε με τη φωνή 

τους, τείνουν να χαρακτηρίζονται ως συμπαθέστεροι και εγκαρδιότεροι από τους εκπαιδευομένους, 

καθώς και πιο αποτελεσματικοί στη διδασκαλία (Βρεττός, 2003). 

Με τη χρήση μη λεκτικών παρεμβάσεων ο εκπαιδευτής μπορεί να αντιμετωπίσει κρίσεις 

μεταξύ των μελών της ομάδας, οι οποίες επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα της τάξης. Τέτοιες 

παρεμβάσεις, όπως η αγνόηση, η παραγλωσσική επιτίμηση, ο έλεγχος δια της εγγύτητας ή ο έλεγχος 

δια του αγγίγματος, είναι τεχνικές με τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να αποτρέψει ή να 

αντιμετωπίσει μια σύγκρουση στην ομάδα (Ματσαγγούρας, 2001, Φραγγεδάκη, 2009). 

Τα πλεονεκτήματα των μη λεκτικών παρεμβάσεων που τις καθιστούν αναγκαίες και 

σημαντικές τεχνικές για κάθε εκπαιδευτικό, αφορούν το ότι δεν διακόπτουν το μάθημα, δεν 

δημιουργούν κλίμα λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων και τέλος, 

δίνουν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα της αυτοδιόρθωσης (Ματσαγγούρας, 2001). 

2.2.2 Η σημασία της γλώσσας του σώματος στην εκπαίδευση ενηλίκων – Ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διεργασίας 

Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων η μη λεκτική επικοινωνία του εκπαιδευτή, 

πλαισιώνοντας τη λεκτική, συμβάλλει εκτός της προσφερόμενης γνώσης, στη συναισθηματική 

σύνδεση όλων των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας, στην ενθάρρυνση συμμετοχής και στην 

υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων (Τσιμπουκλή, 2012). Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ευθύνη που έχει ο εκπαιδευτής να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις τεχνικές αυτές για την πιο 

αποτελεσματική διαχείριση του παιδαγωγικού του έργου. Στις μέρες μας ο εκπαιδευτής ενηλίκων δεν 

αρκεί να είναι ένας απλός μεταβιβαστής γνώσεων πρέπει να είναι ένας ολοκληρωμένος συντονιστής 

ενεργητικών και συμμετοχικών διαδικασιών μάθησης, δηλαδή, να επιτελεί έναν ρόλο για τον οποίο 

είναι απαραίτητο να διαθέτει σύνθετα προσόντα (Κόκκος, 2005 στο Καραλής , 2005). Στην 

εκπαίδευση ενηλίκων οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκουν κυρίως, εκτός από το να καταλαβαίνουν την 

παρεχόμενη γνώση, να ενεργούν και να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διεργασία, να νιώθουν 

ενταγμένοι σε μια ομάδα και σε ένα κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή (Courau, 2000) 

Συχνά, τα εμπόδια στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων προκύπτουν από 

συναισθηματικούς παράγοντες των εμπλεκομένων. Το άγχος των εκπαιδευομένων μήπως πουν κάτι 

λάθος ή εκτός θέματος, τους αποθαρρύνει από το να συμμετέχουν σε διάλογο με τον φόβο της 

κριτικής που θα δεχθούν. Το άγχος γίνεται πιο έντονο, όταν η στάση των εκπαιδευτών είναι πιο 

αυστηρή και επικριτική (Rogers, 1998). Άλλοτε, οι κοινωνικές υποχρεώσεις και πιέσεις, η 

μελαγχολία για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι καθημερινώς στην προσωπική, 

οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή, οι αρνητικές εμπειρίες από το σχολικό σύστημα, η 

προσκόλληση σε προϋπάρχουσες πεποιθήσεις και αξίες, σε συνδυασμό με την χαμηλή αυτοεκτίμηση 

και με την έλλειψη αυτοπεποίθησης, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες που μπορεί να 

αλληλοδιαπλέκονται και να δυσχεραίνουν τη μαθησιακή διεργασία. (Κόκκος, 2005 στο Καραλής, 

2005). 

Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση, η αναγνώριση και η επιβράβευση της προσπάθειας των 

εκπαιδευόμενων τηρώντας συνεχή οπτική επαφή με όλα τα μέλη της ομάδας και δίνοντας 

ταυτόχρονα σημασία στα δικά τους μη λεκτικά μηνύματα – ενδεικτικά της συναισθηματικής 
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κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι – είναι μια στρατηγική του εκπαιδευτή που 

εξυπηρετεί την ενθάρρυνση του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης ενισχύοντας τη δυναμική της 

ομάδας και την επικοινωνία (Τσιμπουκλή, 2012). 

Οι εκφράσεις του προσώπου μαζί με το βλέμμα ενός εκπαιδευτή ενηλίκων μπορεί να διαψεύσει 

τα λόγια. Σε περιπτώσεις που ένας εκπαιδευτής νιώθει αρκετά εκνευρισμένος με κάποιον 

εκπαιδευόμενο, είναι προτιμότερο να μην κάνει τίποτα από το να φανεί ασυνεπής εκφράζοντας με 

τα μάτια του το αντίθετο από αυτό που δηλώνει (Courau, 2000). Η συνέπεια στη στάση του σώματος 

και στη λεκτική επικοινωνία πρέπει να διακρίνει τον εκπαιδευτή, όταν παρεμβαίνει για να 

διαχειριστεί σχέσεις ανάμεσα στην ομάδα. Το σώμα πρέπει κι αυτό να συμμετέχει προκειμένου ο 

εκπαιδευτής να πετύχει την εμψύχωση των εκπαιδευομένων (Courau,2000). 

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων με τις ιδιότητες του συμβούλου και διαμεσολαβητή, θα πρέπει να 

κατανοεί τα φαινόμενα που σχετίζονται τόσο με τη μάθηση, όσο και με τη δυναμική των σχέσεων, 

και να αξιοποιεί τις μη λεκτικές τεχνικές έτσι ώστε να οδηγεί την ομάδα στο επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Courau, 2000).  

Από τη μέχρι τώρα βιβλιογραφική επισκόπηση, αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που έχει η 

γλώσσα του σώματος, τόσο στην διαμόρφωση του μαθησιακού κλίματος, όσο και στην 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. Η μη λεκτική συμπεριφορά παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο 

στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων αλλά και στην πρόκληση της 

προσοχής του ενδιαφέροντος των εκπαιδευμένων και στη βελτίωση των επιδόσεών τους 

5. Συμπεράσματα 

Η γλώσσα του σώματος σχετίζεται στενά με τη διδασκαλία, τη μάθηση και τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο. Κάθε λόγος, κάθε κίνηση, κάθε 

νεύμα, είναι υλικό που υπόκειται σε ερμηνεία από τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Πατσιτού & Καλογήρου, 2019). 

Βασικός ενορχηστρωτής της επικοινωνιακής πράξης, είναι ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Είναι 

δεδομένο ότι κάθε εκπαιδευτής έχει τη δική του προσωπική ικανότητα κι εκφράζεται με τον δικό του 

τρόπο, εφόσον έχει αποκρυσταλλώσει τη δική του εκπαιδευτική φιλοσοφία. 

Είναι εμφανές, επίσης, ότι οφείλει να διαθέτει τις κατάλληλες γνωστικές και κοινωνικές 

δεξιότητες, να χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο, εκτός από τους λεκτικούς, και μη λεκτικούς, 

διαύλους επικοινωνίας, για την ανάπτυξη ενός υγιούς επικοινωνιακού κλίματος ανάμεσα σε αυτόν 

και την εκπαιδευόμενη ομάδα, ώστε να οδηγηθεί τελικά, σε μια αποτελεσματική διδασκαλία. 

Ο εκπαιδευτής, κατά τη διδακτική-μαθησιακή διεργασία, μπορεί και πρέπει να είναι την ίδια 

στιγμή, και διδάσκων και διδασκόμενος, εμπλεκόμενος σε αυτήν, με ένα δικό του ξεχωριστό 

διδακτικό στυλ. Αυτή η ιδιαιτερότητα γεννά την ανάγκη για τη συνεχή επιμόρφωσή του, με στόχο 

πάντα την επαγγελματική του ανάπτυξη, αλλά και την ανάπτυξη των εκπαιδευομένων του (Rogers, 

1998) 
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» 
 

Μπουκουβάλα - Κλώντζα Ευθαλία 

φιλόλογος- ψυχολόγος, Μed Επιστήμες Αγωγής - Εκπαίδευση Ενηλίκων 

υποψήφια διδάκτορας 

 

Περίληψη 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει γενικά τη σημαίνουσα συμβολή της αισθητικής 

εμπειρίας στην εκπαίδευση γενικά και στην ενήλικη μάθηση, ειδικά. Έτσι, στην παρούσα εργασία 

παρουσιάστηκε αδρομερώς διδακτική παρέμβαση που σχεδιάστηκε από τη γράφουσα στο πλαίσιο 

επιμορφωτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Αγωγής, με ομάδα - στόχο αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική 

εμπειρία» και αξιοποίηση διακριτών μορφών τέχνης. Προσδιορίστηκαν οι στόχοι της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης, τέθηκαν τα ανάλογα κριτικά ερωτήματα, στη βάση των οποίων επιλέχτηκαν με τη 

συνδρομή των εκπαιδευομένων τα κατάλληλα έργα τέχνης, ως εναύσματα για την ανάπτυξη του 

κριτικού στοχασμού και την ανακατασκευή διαπιστωμένων δυσλειτουργικών παραδοχών τους. 

Περιγράφηκαν τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν οι προσήκουσες 

προϋποθέσεις και προβλέφθηκαν όλες οι αναγκαίες διδακτικές ενέργειες για ευεπίφορη αξιοποίησή 

της. Τα παραχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα ανέδειξαν την επίδραση της αισθητικής εμπειρίας στη 

σκέψη των επιμορφούμενων και εν γένει τη μετασχηματιστική δυναμική της τέχνης με την 

κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, αισθητική εμπειρία, Εκπαίδευση Ενηλίκων 

1. Εισαγωγή 

Έχει υποστηριχτεί πλατιά η συμβολή της τέχνης στην αισθητική καλλιέργεια και απόλαυση 

του ατόμου, στην ανάπτυξη της φαντασίας και, εν γένει, των γνωστικών διεργασιών και 

δημιουργικών δεξιοτήτων του, καθώς και στην όξυνση της συλλογιστικής ικανότητας και του 

κριτικού στοχασμού του και, συνεπώς, στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Broudy, 

1987‧ Dewey, 1980‧ Efland, 2002‧ Eisner, 2002), επίτευξη που ευθυγραμμίζεται με τις ευκταίες 

επιδιώξεις της εκπαίδευσης. Προς την επίρρωση της παραδοχής σχετικά με τη σπουδαιότητα της 

αισθητικής εμπειρίας στη μάθηση συνέτεινε, μεταξύ άλλων, και ο H. Gardner (1983, 1990), με την 

ανάπτυξη της θεωρίας του περί Πολλαπλής Νοημοσύνης. Το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο 

υποστήριξε την ύπαρξη ποικίλων διαστάσεων της ανθρώπινης νόησης πέραν της λεκτικής και 

λογικομαθηματικής, που κατά βάση καλλιεργούνται στο παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό σχολείο, 

καθώς και την ανάγκη ανάδειξής τους με την αξιοποίηση συμμετοχικών, ενεργητικών μεθόδων και 

τεχνικών. 

Ειδικά, στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.), η αισθητική εμπειρία 

θεωρήθηκε βασικός μοχλός μάθησης και καταλύτης για εκδίπλωση των δημιουργικών δυνάμεων του 

ανθρώπου και για ανάπτυξη του κριτικού, χειραφετητικού στοχασμού, θέση που υπογραμμίστηκε 

και υποστηρίχθηκε στην πράξη από πολλούς σημαντικούς στοχαστές (Brookfield, 1987, 1995‧ 

Κόκκος, 2017α, 2017β  Φρέιρε, 1977). Κι αυτό γιατί η τέχνη, και δη στην υψηλής ποιότητας έκφανσή 

της, προσλαμβάνει την πραγματικότητα μέσα από εναλλακτικό πρίσμα, ενώ με τον 

αντικομφορμιστικό χαρακτήρα της προτρέπει σε διαφορετικές σημασιοδοτήσεις και 

πολυτροπικότητα ερμηνειών, αίροντας συμβάσεις και αποδομώντας καθιερωμένες, στερεοτυπικές 

δυσλειτουργικές ή αναχρονιστικές παραδοχές (Κόκκος, 2017α). 
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Συνεπώς, υποστηρίζεται η εν δυνάμει απελευθερωτική και μετασχηματιστική λειτουργία της 

τέχνης, προοπτική που ευελπιστούμε να αναδειχθεί μέσα από την παρουσίαση σχεδιασμού 

εκπαιδευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με εφαρμογή της μεθόδου 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία». 

2. Εκπαιδευτική παρέμβαση με τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την 

αισθητική εμπειρία» 

2.1 Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» 

Πρόκειται για μεθοδολογική προσέγγιση κατά την προσπέλαση έργων τέχνης ποικίλων 

μορφών, η οποία αναπτύχθηκε από τον πρωτεργάτη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τα ελληνικά 

δεδομένα, κ. Αλέξη Κόκκο. Η μέθοδος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια (2017α, 2017β): 

• 1ο στάδιο: Διερευνάται η ανάγκη για κριτικό στοχασμό επί των εδραιωμένων αντιλήψεων και 

παραδοχών των εκπαιδευομένων αναφορικά με κάποιο ζήτημα. 

• 2ο στάδιο: Οι εκπαιδευόμενοι διατυπώνουν γραπτώς τις ιδέες τους σχετικά με το υπό 

συζήτηση θέμα. 

• 3ο στάδιο: Ο εκπαιδευτής μετά από μελέτη των γραπτώς εκπεφρασμένων απόψεων και σε 

συμφωνία με τους συμμετέχοντες, προσδιορίζει τις ιδέες που θα εξεταστούν και τη σειρά 

προτεραιότητας με την οποία θα τύχουν επεξεργασίας. 

• 4ο στάδιο Ο εκπαιδευτής σε συνεργασία με την ομάδα συμμετεχόντων προβαίνει στην 

επιλογή των προς αξιοποίηση έργων, με κριτήρια την προέλευσή τους από διάφορα είδη 

τέχνης και την καταλληλότητά τους να λειτουργήσουν ως εναύσματα για την κριτική 

διερεύνηση των υπό συζήτηση θεμάτων. 

• 5ο στάδιο: Ο εκπαιδευτής συντονίζει διεργασία επισταμένης παρατήρησης των επιλεγμένων 

έργων τέχνης, με επιδίωξη, μέσω της  αισθητικής εμπειρίας, την ενεργοποίηση του κριτικού 

στοχασμού. 

• 6ο στάδιο: Διενεργείται επανεκτίμηση των απόψεων και παραδοχών των εκπαιδευομένων 

αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα, μέσω γραπτής ή προφορικής έκφρασης και εν 

συγκρίσει προς τις διατυπωθείσες ιδέες τους στο αρχικό στάδιο εφαρμογής της μεθόδου. 

2.2. Προφίλ προγράμματος και ομάδας εκπαιδευομένων 

Η επιμορφωτική υποστήριξη φέρει τον τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική 

Αγωγή και Εκπαίδευση», διενεργήθηκε δια ζώσης από ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου και απευθυνόταν 

σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν ως αναπληρωτές 

σε σχολικές μονάδες της χώρας μας, με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες, καθώς και με τις κατάλληλες στάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν 

την εθνοπολιτισμική πολλαπλότητα της σχολικής τάξης, να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα της 

ειδικότητάς τους σε δομές υποδοχής προσφυγόπουλων και, οπωσδήποτε, να εμπλουτίσουν το 

βιογραφικό τους, μοριοδοτούμενοι επιπρόσθετα με σχετικό πιστοποιημένο από δημόσιο φορέα 

σεμινάριο. Ως ευνόητο, η ομάδα εκπαιδευομένων αποτελεί ένα ετερογενές σύνολο που καλύπτει όλες 

τις ειδικότητες, καθώς περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, 

θεωρητικού, θετικού και τεχνολογικού προσανατολισμού. Η επιμορφωτική υποστήριξη επιμερίζεται 

σε πεντάωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις με συνολική διάρκεια ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

2.3. Θέμα και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η παρουσιαζόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση (περίπου 5 ωρών) αποτελεί συνέχεια της 

εναρκτήριας συνάντησης του προγράμματος, κατά την οποία διερευνήθηκαν και καταγράφηκαν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφούμενων, σχεδιάστηκαν αδρά οι θεματικοί άξονες ανάπτυξης της 

επιμόρφωσης και οι προτιμώμενες μέθοδοι και τεχνικές εφαρμογής της. Ταυτόχρονα, αναδύθηκαν 
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εν παρόδω κάποιες στερεοτυπικές παραδοχές αναφορικά με ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας 

(θετικές υπεργενικευτικές κρίσεις για εθνικό εαυτό, αρνητική προκατάληψη για εθνοπολιτισμική 

ετερότητα: μετανάστες και πρόσφυγες), οι οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για εφαρμογή της μεθόδου 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», με απώτερο στόχο την άρση τους. 

Ταυτόχρονα, διαφάνηκε η χαμηλή αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών, συνδεόμενη με τη μετέωρη, 

αβέβαιη επαγγελματική τους κατάσταση ως αναπληρωτών και τη δυσοίωνη μελλοντική τους 

προοπτική εν μέσω γενικευμένης κρίσης. 

Έτσι, ως θέμα της διδακτικής παρέμβασης επιλέχτηκε η περαιτέρω διερεύνηση ζητημάτων 

ταυτότητας και ετερότητας. Οι στόχοι της υλοποιηθείσας διδακτικής παρέμβασης διαμορφώθηκαν 

τριμερώς και αφορούσαν προσδοκώμενα αποτελέσματα σχετικά με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις 

που αναμενόταν να έχουν αποκτήσει οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί με την ολοκλήρωσή της. 

Γνώσεις 

• Να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον μεταβλητό και ρευστό χαρακτήρα της 

ταυτότητας, γενικά, και της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας (Αβδελά, 1997‧ Γκόβαρης, 2011‧ 

Γκότοβος, 2003 ‧Δαμανάκης, 2005, 2007‧ Μαράτου- Αλιπράντη, 2000), ειδικά. 

• Να κατανοήσουν ότι η εθνοπολιτισμική ταυτότητα δεν αποτελεί αυθύπαρκτη, αυτούσια 

οντότητα αλλά κατασκευή συναρτώμενη με κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές εν γένει 

συγκυρίες (Δραγώνα, 1997‧ Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 1997‧ Ιντζεσίλογλου, 2000‧ Kelly, 

2009‧ Νικολάου, 2008). 

• Να αντιληφθούν τις ομοιότητες μεταξύ ημών και Άλλων, στη βάση ανθρωπιστικών 

οικουμενικών αξιών (Μαράτου- Αλιπράντη & Γαληνού, 2000‧ Cummins, 2005). 

Δεξιότητες 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες προσέγγισης λογοτεχνικών έργων και καλλιτεχνικών 

δημιουργιών και αποκωδικοποίησης των νοημάτων που εμπεριέχουν. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα να εκφράζουν λεκτικά τη συγκινησιακή φόρτιση που απορρέει 

από την αισθητική εμπειρία. 

Στάσεις 

• Να στοχαστούν κριτικά και να προβληματιστούν αναφορικά με ζητήματα εθνοπολιτισμικής 

ταυτότητας και ετερότητας, εγκαταλείποντας ιδεολογήματα περί αρραγούς εθνικής 

ομοιογένειας σταθερής διαχρονικά (Νικολάου, 2008). 

• Να αναπροσδιορίσουν την προκατειλημμένη στάση τους απέναντι στον εθνικό εαυτό και τον 

εθνοπολιτισμικά έτερο, ανασκευάζοντας στερεοτυπικές υπεργενικευτικές κρίσεις τους. 

• Να καλλιεργήσουν ενσυναίσθηση (empathy), συμμετέχοντας συναισθηματικά στα πάθη των 

ηρώων που προβάλλονται στα αξιοποιούμενα έργα τέχνης. 

2.4. Κριτικό ερώτημα και απαντήσεις 

Προκειμένου να διερευνηθούν και εν συνεχεία, κατά την εξέλιξη της διδακτικής παρέμβασης, 

να ανασκευαστούν, κατά το δυνατόν, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον εθνικό εαυτό και τον άλλο, 

τέθηκε το ακόλουθο κριτικό ερώτημα: 

«Πιστεύετε ότι οι εθνοπολιτισμικά άλλοι (μετανάστες, πρόσφυγες) διαθέτουν συγκεκριμένα 

σταθερά χαρακτηριστικά που απουσιάζουν από τον εθνικό εαυτό (Έλληνες);» 

Στις αποκρίσεις των εκπαιδευτικών αναδύθηκαν πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά για τους 

εθνοπολιτισμικά έτερους (κακοποιά στοιχεία, εγκληματίες, ανήθικοι, βρώμικοι απολίτιστοι κ. ά..), 

τα οποία συχνά προβάλλει στον Άλλο η εθνοπολιτισμική ταυτότητα που αισθάνεται απειλούμενη 

από την παρουσία του ξένου στοιχείου (Δραγώνα, 1997). Ταυτόχρονα, διαφάνηκε μια πρώτη αισθητή 

ρωγμή στις υπεργενικευτικές απαντήσεις τους, καθώς δεν ήταν δυνατόν να αποδοθούν όλα 

ανεξαιρέτως τα κακά που λαμβάνουν χώρα μόνο στην παρουσία ξένων, αφού η επικαιρότητα συχνά 

προβάλλει μέλη της εθνοτικής ενδοομάδας με αρνητικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, 
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περιπτώσεις προσωπικής γνωριμίας και επαφής με μέλη της εθνοπολιτισμικής εξωομάδας ανέδειξαν 

εξαιρέσεις στον στερεοτυπικό κανόνα (π.χ. ανθρώπους απλούς τυραννισμένους με αξίες και όνειρα 

για όμορφη αξιοπρεπή και ειρηνική ζωή). 

2.5. Υποθέματα – κριτικά ερωτήματα 

Εν συνεχεία διαμορφώθηκαν κάποια υποθέματα με τα αντίστοιχά τους κριτικά ερωτήματα: 

• Σταθερότητα ή αστάθεια χαρακτηριστικών: Διαθέτουν πάντα οι εθνοπολιτισμικά άλλοι 

αρνητικά χαρακτηριστικά; 

• Χαρακτηριστικά εθνοπολιτισμικής ταυτότητας - ετερότητας: Είναι σταθερή στον χρόνο 

οντότητα η εθνοπολιτισμική ταυτότητα - ετερότητα; 

• Διαμόρφωση εθνοπολιτισμικής ταυτότητας - ετερότητας: Πώς διαμορφώνεται η 

εθνοπολιτισμική ταυτότητα - ετερότητα; 

• Ιστορικές συγκυρίες και εθνοπολιτισμική ταυτότητα - ετερότητα: Τι ρόλο 

διαδραματίζουν ιστορικές (κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές κ.ά.) συγκυρίες στη 

διαμόρφωση ταυτότητας - ετερότητας; 

• Προαγωγή Διαπολιτισμικότητας: Υπάρχουν οικουμενικές αξίες στη βάση των οποίων θα 

μπορούσαν να στηριχθούν η διαπολιτισμική προσέγγιση και επικοινωνία μεταξύ ταυτότητας 

και ετερότητας; 

2.6. Κριτικά ερωτήματα και επιλογή έργων τέχνης 

Για την επεξεργασία των υποθεμάτων και των σύστοιχων με αυτά διαμορφωμένων κριτικών 

ερωτημάτων και την ανάπτυξη εποικοδομητικών προβληματισμών επ’ αυτών επιλέχθηκαν τα 

ακόλουθα έργα: 

Αξιοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικό υλικό δύο επεισόδια (το 1ο και το 21ο) από την τηλεοπτική 

διασκευή του μυθιστορήματος της Διδούς Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα (Σωτηρίου, 2009), σε 

σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη (έτος παραγωγής 2008), η οποία αναδεικνύει, μέσα από τη 

μικρασιατική τραγωδία, τη ρευστότητα και αστάθεια της ταυτότητας, τις ιστορικές παραμέτρους της 

συγκρότησής της, τη μετάπτωση της ανθρώπινης τύχης από την πρότερη ευτυχία στη δυστυχία, την 

προσφυγιά, την αρνητική αποδοχή Μικρασιατών στον ελλαδικό χώρο (π.χ. χαρακτηρισμοί τους ως 

«τουρκόσπορων» και των γυναικών ως «παστρικών») και την προοδευτική ενσωμάτωσή τους στην 

ελληνική κοινωνία, στη βάση κοινών ανθρώπινων αξιών. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει την 

πολλαπλότητα εντός εθνοπολιτισμικής ομάδας Ελλήνων, ως μωσαϊκού αποτελούμενου από 

διακριτές ψηφίδες με ιδιαίτερη κουλτούρα, καταρρίπτοντας τον μύθο περί πολιτισμικής ομοιογένειας 

(Αβδελά, 1997). 

Χρησιμοποιήθηκε, ακόμη, χωρίο από τη μεγαλόπνοη ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη, 

Το Άξιον Εστί, που αναδεικνύει την ετερότητα ως συνιστώσα της ταυτότητας και τη σύζευξή τους ως 

αναγκαιότητα (Ελύτης, 2002, σελ.132): 

«Βλέπεις» είπε «είναι οι Άλλοι» 

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 

και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ. 

«Βλέπεις» είπε «είναι οι Άλλοι 

και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 

η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ’ναι 

και να μείνει αυτή.» 

Τέλος, αξιοποιήθηκαν χωρία από το μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου, Ν’ ακούω καλά τ’ 

όνομά σου  (Δημητρίου, 2015) και αποσπάσματα από την κινηματογραφική διασκευή μέρους του 

στην ταινία, Απ’ το χιόνι, σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Γκορίτσα (έτος παραγωγής 1993). Το έργο, 

στη διττή εκδοχή του, επιλέχθηκε για την προβολή του εθνοπολιτισμικά έτερου (Βορειοηπειρώτη - 

Αλβανού) μέσα από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση της βασανισμένης ζωής τριών διαφορετικών 
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προσώπων, σε ένα χρονικό φάσμα δεκαετιών (1940 - 1990). Με την ανάδειξη των ιστορικών 

συγκυριών που επιβάλλουν γεωγραφικές διχοτομήσεις, σύνορα και ταυτότητες, αλλά και την 

υπογράμμιση της κοινής ανθρώπινης μοίρας, επιδιώχθηκε η αποδόμηση της στερεοτυπικής 

πρόσληψης του άλλου. 

2.7. Προϋποθέσεις και ενέργειες για ισότιμη συμμετοχή των επιμορφούμενων στον διάλογο 

Βασική αρχή για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από 

την αισθητική εμπειρία» αποτελεί η εμπλοκή και ισότιμη συμμετοχή όλων των επιμορφούμενων σε 

στοχαστικό διάλογο (Βαϊκούση & Κόκκος, 2019‧ Κόκκος, 2017β), καθώς και η από κοινού 

επεξεργασία των κριτικών ερωτημάτων, με έναυσμα τα προτεινόμενα έργα τέχνης, ώστε να 

μεθοδευτεί, ει δυνατόν, η αποδόμηση των στερεοτυπικών παραδοχών τους - στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αναφορικά την εθνοπολιτισμική ταυτότητα και ετερότητα - και η επίτευξη, εν γένει, της 

στοχοθεσίας της εφαρμοζόμενης διδακτικής παρέμβασης. 

Εν προκειμένω, παρόλο που οι επιμορφούμενοι ήταν εκπαιδευτικοί και θεωρητικά τουλάχιστον 

αναμενόταν να διαθέτουν υψηλό μορφωτικό και πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1966‧ 

Φραγκουδάκη, 1985, 2001), δε θεωρήσαμε αυτονόητη την εξοικείωση όλων με την τέχνη ούτε 

δεδομένη την ευχέρειά τους να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματά της, αποκαλύπτοντας 

σημαινόμενα υπό τα σημαίνοντα κάθε έργου. Κι αυτό, γιατί η συγκεκριμένη ομάδα ενήλικων 

εκπαιδευομένων συνιστούσε ένα ετερογενές σύνολο, με διακριτές κατευθύνσεις και 

προσανατολισμούς, όπως προειπώθηκε κατά την περιγραφή του προφίλ της. Συνεπώς, η ύπαρξη 

ικανού αποθέματος αισθητικών εμπειριών δε θεωρήσαμε ότι αποτελεί δεδομένο για όλους. 

Έτσι, για να αντισταθμίσουμε πιθανή υποκείμενη διαφορά μεταξύ εκπαιδευτικών αναφορικά 

με το υπάρχον υπόβαθρο αισθητικής παιδείας και για να διασφαλίσουμε, κατά το δυνατόν, τη 

συλλογική συμμετοχή των επιμορφούμενων στην κριτική ανάλυση των τεθειμένων ερωτημάτων 

μέσα από την επαφή με την τέχνη, διαμορφώσαμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προβήκαμε σε 

προσήκουσες ενέργειες. 

Πρώτα απ’ όλα, καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτή αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση μείζονος 

σημασίας για την υποκίνηση της εκπαιδευτικής ομάδας (Rogers, 1999), δόθηκε έμφαση στην 

ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων, με την παροχή πλούσιων ερεθισμάτων, εναυσμάτων για κριτικό 

στοχασμό, καθώς και στην υποστήριξη και διακριτική παρώθησή τους για παραγωγή και 

εξωτερίκευση πρωτότυπων ιδεών, για ελεύθερη έκφραση αναδυόμενων συναισθημάτων και για 

εκφορά υποκειμενικών αξιολογικών κρίσεων από τη μέθεξη με την τέχνη, χωρίς λογοκρισία 

(Κόκκος, 2017α, 2017β). 

Οπωσδήποτε, βέβαια, προκαταρκτικά δόθηκαν από τον εκπαιδευτή, συνοπτικά, ιστορικά 

συμφραζόμενα της δημιουργίας κάθε έργου, ως γενικές, αλλά όχι δεσμευτικές, κατευθυντήριες 

γραμμές, ώστε να διευκολυνθεί η ροή των σκέψεων, η έκφραση των συναισθημάτων, η κατάθεση 

βιωμάτων και η διοχέτευσή τους σε ένα κοινό κανάλι., που να επιτρέπει την επεξεργασία, με βάση 

τα προαναφερθέντα κριτικά ερωτήματα. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αναδειχτεί και να μη φιμωθεί η ιδιαίτερη, ατομική φωνή, 

καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για καλλιέργεια κλίματος αποδοχής και σεβασμού κάθε 

άποψης, για ενδυνάμωση της πολυφωνίας και του πλουραλισμού, με την υπόδειξη ότι η τέχνη 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και ο θεατής, ο αναγνώστης, ο παρατηρητής νομιμοποιείται να 

«δημιουργήσει» μέσα από την προσωπική του πρόσληψη το δικό του έργο, προβάλλοντας στην 

καλλιτεχνική σύνθεση δικές του εσωτερικές ενορμήσεις και ζητούμενα (Πεσκετζή, 2003). 

Συμφώνως με τα προηγούμενα, επελέγησαν έργα συμβατά με τα τεθειμένα κριτικά ερωτήματα, 

ποιοτικά αλλά ταυτόχρονα προσιτά, προσπελάσιμα κι εύληπτα στην κατανόησή τους, ώστε η εύκολη 

σχετικά πρόσληψή τους να μεγιστοποιήσει την ανταπόκριση των επιμορφούμενων (Κόκκος, 2017β). 

Επιπλέον, λήφθηκε μέριμνα για συμβατότητα των επιλεγμένων έργων τέχνης με τις συνθήκες 

ζωής και τα βιώματα των εκπαιδευτικών, αφού προηγήθηκε κατάλληλη υποκίνηση για κατάθεση 

προσωπικών εμπειριών τους (Κόκκος, 2017β). 
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Ειδικά, για την αξιοποίηση έργων προερχόμενων από τον χώρο της λογοτεχνίας, προκειμένου 

να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να συνδεθούν με σχολικά, διδακτικά αντικείμενα και να μην προκαλέσουν 

το ενδιαφέρον διδασκόντων θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, αλλά να προσελκύσουν 

ασύμμετρα την προσοχή εκείνων με θεωρητικό προσανατολισμό και ανθρωπιστικές σπουδές, 

προκρίθηκε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ευχέρεια επιλογής, μεταξύ προτεινόμενων 

λογοτεχνικών δημιουργιών (Βαϊκούση & Κόκκος, 2019‧ Κόκκος, 2017β). 

Με τη διαμόρφωση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων και την πρόβλεψη των 

προσηκουσών ενεργειών, ώστε η μέθεξη στην αισθητική εμπειρία να είναι κατά το δυνατόν 

απρόσκοπτη, μπορούσαμε πλέον να ευελπιστούμε ότι η διδακτική παρέμβασή μας θα αποδώσει τους 

αναμενόμενους καρπούς, επιτυγχάνοντας τους τεθειμένους στόχους της. 

2.8. Αποτελέσματα 

Από την εκπαιδευτική παρέμβαση με την εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα 

Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» διαφάνηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

• Οι επιμορφούμενοι προσέγγισαν με την κατάλληλη καθοδήγηση τα επιλεγμένα έργα, 

προσέλαβαν νοήματά τους, προβληματίστηκαν και εξέφρασαν τις σκέψεις, τα συναισθήματα 

και τη συγκινησιακή τους φόρτιση από την επαφή τους με την τέχνη. 

• Συνειδητοποίησαν τον μεταβλητό χαρακτήρα της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας και την 

εξάρτησή της από τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

μετατρέψουν τον εθνικό εαυτό σε Άλλο. 

• Διαπίστωσαν τα κοινά στοιχεία που μας συνδέουν με τους εθνοπολιτισμικά έτερους στη βάση 

ανθρωπιστικών, οικουμενικών ιδεωδών (π.χ. ειρήνη, ισότητα, δικαιοσύνη, απλή ανθρώπινη 

ευτυχία κ.ά.), αλλά και τις κοινωνικοπολιτισμικά κατασκευασμένες διαφορές μας. 

• Προβληματίστηκαν σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ποικιλία που υφίστανται εντός 

κάθε εθνοπολιτισμικής ομάδας σε επίπεδο συγχρονίας και διαχρονίας και έτσι φάνηκε να 

αποσταθεροποιείται η πεποίθησή τους περί εθνικής ομοιογένειας και πάγιας 

εθνοπολιτισμικής ταυτότητας μέσα στον χρόνο. 

• Συμμετέχοντας συναισθηματικά στις περιπέτειες των ηρώων των λογοτεχνικών έργων και 

της τηλεοπτικής - κινηματογραφικής αναπαράστασής τους και ταυτιζόμενοι μαζί τους, 

κατάφεραν να μπουν στη θέση του εθνοπολιτισμικά έτερου, αμβλύνοντας τις απόλυτες, 

γενικευτικές, στερεοτυπικές κρίσεις τους σχετικά με αυτόν. 

3. Σύνοψη - Συμπεράσματα 

Καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναδεικνύει την καίρια επίδραση της τέχνης στη μάθηση, η 

παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην παρουσίαση διδακτικής παρέμβασης με εφαρμογή της 

μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» στο πλαίσιο Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, με σκοπό την αποδόμηση διαπιστωμένων στερεοτυπικών παραδοχών ομάδας 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Διαμορφώθηκαν αδρομερώς οι στόχοι της παρέμβασης, υποθέματα 

και σύστοιχα με αυτά κριτικά ερωτήματα. Εν συνεχεία, προτάθηκαν συγκεκριμένα έργα τέχνης ως 

εναύσματα για επεξεργασία των τεθειμένων ερωτημάτων, ενώ παράλληλα διασφαλίστηκαν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις και προβλέφθηκαν οι απαιτούμενες διδακτικές ενέργειες για τη 

μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε στοχαστικό διάλογο επί της βιωμένης 

αισθητικής εμπειρίας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διδακτική παρέμβαση, επικύρωσαν 

την αξία της τέχνης στην εκπαίδευση και τη δύναμή της να ασκήσει, με την κατάλληλη βέβαια 

αξιοποίηση, μετασχηματιστική επίδραση στη σκέψη μετεχόντων σε αισθητική εμπειρία. 

Παρά την αισιοδοξία που γεννούν τα προαναφερθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, έχουμε 

πλήρη επίγνωση ότι μια μεμονωμένη παρέμβαση δεν είναι δυνατόν να επιφέρει μόνιμες και σταθερές 

αλλαγές στη σκέψη και κατ’ επέκταση στις πρακτικές των επιμορφούμενων, παρά μόνο 

ανεπαίσθητες ρωγμές σε στερεοτυπικές αξιολογικές κρίσεις τους περί του εθνοπολιτισμικά 
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αλλότριου. Ωστόσο, αποτελεί ένα μικρό έστω βήμα προς την ευκταία κατεύθυνση της αποδόμησης 

ανερμάτιστων, γενικευτικών παραδοχών για τον Άλλο και προς την ευοίωνη προοπτική της 

διαπολιτισμικότητας, η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. 
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Διαδικτυακές πηγές εκπαιδευτικού υλικού 

Επεισόδια (1ο και 21ο ) τηλεοπτικής σειράς Ματωμένα χώματα 

https://www.youtube.com/watch?v=MO3iPH5Dg0k&list=PL2vKQWk0L2IBFm69V_6MGLUxM5

i8oP7m 

https://www.youtube.com/watch?v=c1JJdM60fyw 

Αποσπάσματα από κινηματογραφική ταινία Απ’ το χιόνι 

https://www.youtube.com/watch?v=XlCmQaRAhco 

https://www.youtube.com/watch?v=iygGJPJtXo8 

https://www.youtube.com/watch?v=G69gljCNTVQ&t=148s 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Σαμαρά Αντωνία  

Δρ., ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ 

 

Τηλιγάδα Ευμορφία  

Εκπαιδευτικός, Υπ. Δρ. ΕΚΠΑ  

 

Περίληψη  

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της κοινωνίας της γνώσης και της διακινδύνευσης, στο 

διεθνές εκπαιδευτικό τοπίο «ηγεμονεύουν» οι έννοιες της ανταγωνιστικότητας, της 

επιτελεστικότητας και της κυβερνησιμότητας. Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζεται με βάση 

ικανοκεντρικά και αποτιμήσιμα μοντέλα  και η επαγγελματική ανάπτυξη στο πλαίσιο της δια βίου 

μάθησης αποτελεί αξιολογικό πρόταγμα. Μελετώντας το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι παραπάνω 

συνθήκες, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης ως διακριτό και 

συγκροτημένο εναλλακτικό παράδειγμα μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Εξετάζεται ο τρόπος με 

τον οποίο η δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας μάθησης μπορεί να συμβάλλει στη «μάθηση για 

όλους». Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός δεν δρα «ατομικά», αλλά καθίσταται ατομικά υπόλογος 

και συλλογικά συνυπεύθυνος για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Διερευνάται, τέλος,  η 

συμβολή της ανάπτυξης προδιαθέσεων και συνεργατικών, αναστοχαστικών, διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων στην επαγγελματική συνανάπτυξη των εκπαιδευτικών της κοινότητας, μέσα σε ένα 

καθεστώς αυξημένης συνεργασίας και υψηλής δέσμευσης.   

 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματικές κοινότητες μάθησης, δια βίου μάθηση, επαγγελματική 

συνανάπτυξη, ικανότητες εκπαιδευτικών 

1. Εισαγωγή 

Η συζήτηση για τη μεταλλαγή του εκπαιδευτικού επαγγέλματος ξεκίνησε ήδη από την 

τελευταία περίπου δεκαετία του 20ου αιώνα. Σχετίζεται με την επικράτηση κυρίαρχων μεταβολών 

που ορίζουν μια νέα εποχή, όπως η παγκοσμιοποίηση, η έλευση της κοινωνίας της γνώσης και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγής και η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, οι οποίες 

συγκροτούν καθεστώτα αληθείας (Φουκώ 1977). Mε το δεδομένο ότι οι μαθησιακές διαδικασίες 

διευρύνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, ως βασικός μηχανισμός οικονομικής και κοινωνικής 

επιβίωσης, ο ρόλος της τυπικής εκπαίδευσης αναπόφευκτα λειτουργεί και ως εφαλτήριο και θεμέλιο 

της δια βίου μάθησης για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των εκπαιδευτικών επηρεάζεται διπλά: 

αφενός οι ίδιοι συγκροτούν υποκείμενα της δια βίου μάθησης, που δια βίου επικαιροποιούν τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στους νέους ρόλους τους 

(επιχειρηματικός εαυτός). Αφετέρου, μεταλλάσσουν το ίδιο το εκπαιδευτικό τους έργο, ώστε να 

δημιουργήσουν στους μαθητές τους τις ικανότητες και τους μηχανισμούς εκείνους που θα τους 

επιτρέψουν να γίνουν και οι ίδιοι δια βίου μανθάνοντες (Σαμαρά 2020: 83-84). Τα παραπάνω 

συμβαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον που ορίζουν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης (Πασιάς 2017: 683), οι αποτιμήσιμοι στόχοι (policy by numbers) (Grek, 2013), όπως 

αυτοί ορίζονται κατά κανόνα από διεθνείς οργανισμούς (βλ. PISA), παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν 

ένα ασφυκτικό πλαίσιο επιτελεστικότητας (Βall 2003).  

Στο κείμενό μας επιχειρούμε να προσεγγίσουμε αυτές τις αλλαγές, συνδέοντας το πρόταγμα 

της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και τη διαρκή επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Επιχειρούμε επίσης να συνδέσουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
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με τη δημιουργία Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης, ως μοντέλο συνανάπτυξης και 

καλλιέργειας επαγγελματικών ικανοτήτων μέσα στο ίδιο το περιβάλλον εργασίας τους.  

2. Η δια βίου μάθηση ως ηγεμονεύον παράδειγμα  

Ήδη από το τέλος του 20ου αιώνα, το πρόταγμα της δια βίου μάθησης συνοδεύει τον λόγο για 

την εκπαίδευση σε όλες τις μορφές και τα επίπεδά της και αγκαλιάζει τη ζωή «από την κούνια μέχρι 

τον τάφο». Η δια βίου μάθηση όμως, ή για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, η δια βίου εκπαίδευση, 

ξεκίνησε πολύ νωρίτερα ως ένα μέσο αντισταθμιστικής παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών (Σαμαρά 

2010). Η μετάβαση από τη δια βίου εκπαίδευση στη δια βίου μάθηση συνέβη κατά κύριο λόγο στις 

δεκαετίες του 1990 και 2000, και σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τον πληθυσμό 

στον οποίο απευθύνεται. Η «Δια βίου Μάθηση για όλους» (OECD 1996) έγινε ουσιαστικά μια 

επιβεβλημένη διαδικασία στην αναδυόμενη οικονομία και κοινωνία της γνώσης (Olssen 2006, Ball 

2009, Barros 2012). Στη διαμόρφωση του σύγχρονου λόγου για τη δια βίου μάθηση ως καθολικού 

παραδείγματος για την εκπαίδευση καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι διεθνείς οργανισμοί, με 

προεξέχοντες τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ (βλ. EC 1995, 2000, 2001, OECD 1996, 2000, 2002, Unesco 

1999).   

Η μεταλλαγή του λόγου από τη δια βίου εκπαίδευση στη δια βίου μάθηση που συνόδευσε την 

ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης (Fejes 2014) και τον προοδευτικό ψηφιακό μετασχηματισμό της 

παραγωγής (Harteis 2018), σηματοδοτεί μια σειρά περαιτέρω αλλαγών που αφορούν την ίδια την 

έννοια και το περιεχόμενό της(Tuijnman & Boström 2002), τον πληθυσμό στόχο (Brine 2006), το 

σκοπό (Fejes 2014) και φυσικά την ευθύνη για τη συμμετοχή σε αυτή (Ball 2009, Olssen 2006). Οι 

αλλαγές αυτές, και ιδιαίτερα εκείνη που σχετίζεται με την ευθύνη για τη συμμετοχή, συνδέουν τη δια 

βίου μάθηση με την κυβερνησιμότητα, υπό την έννοια ότι «αναφέρεται στη διαγωγή της διαγωγής, 

ιδιαίτερα στις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τα άτομα» (Bevir 2010: 423). O Ball (2009:202) το 

τοποθετεί πιο ευθέως, αναφέροντας ότι «στον πυρήνα του λόγου γύρω από τη δια βίου μάθηση 

βρίσκεται το επιχειρηματικό άτομο (enterprising individual)», το οποίο «έχει μια θετική, ευέλικτη, 

προσαρμόσιμη διάθεση προς την αλλαγή, τη θεωρεί […] περισσότερο ως ευκαιρία, παρά ως 

πρόβλημα» (OECD 1989:36). Για το ίδιο ζήτημα ο Fejes (2006:676) αναφέρει ότι «το εκπαιδεύσιμο 

υποκείμενο σήμερα δημιουργείται σε σχέση με μια νέα λογική κυβερνησιμότητας στην οποία 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δικές του επιλογές και πράξεις».   

3. Δια βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

Το εκπαιδευτικό επάγγελμα είναι εκ των πραγμάτων ένα επάγγελμα δια βίου μάθησης. Οι 

εκπαιδευτικοί απαιτείται να αναπτύσσονται διαρκώς και να ανασχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές τους 

στρατηγικές, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

εξελίξεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας (σχολική 

βία, πολυπολιτισμικές τάξεις, ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στις διδακτικές πρακτικές κλπ), 

καθώς και να αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές τους, τους μελλοντικούς δια βίου μανθάνοντες 

(Σαμαρά 2020). Άλλωστε, η επιμόρφωση και η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη έχουν 

ενσωματωθεί στην επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.  

Παρόλα αυτά, εκείνο που διαφοροποιεί σημαντικά το πεδίο της δια βίου μάθησης των 

εκπαιδευτικών είναι η σύγχρονη τάση προς την ανάπτυξη ικανοτήτων, ως «σύνθετων συνδυασμών 

γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανόησης, αξιών, στάσεων και επιθυμιών που οδηγούν σε αποτελεσματική, 

ενσωματωμένη δράση σε ένα συγκεκριμένο τομέα» (Deakin Crick 2008). Οι «ικανότητες των 

εκπαιδευτικών επικεντρώνονται στον ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη, συνδέονται δηλαδή άμεσα 

με την ‘τέχνη’ της διδασκαλίας – με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που κινητοποιούνται 

προς τη δράση» (Hagger & McIntyre 2006). Σχετίζονται με μια ευρύτερη, συστημική οπτική του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών – σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολείου, τοπικής κοινωνίας 

και επαγγελματικών δικτύων» (EC 2013: 10) και συνίστανται σε «δυναμικούς συνδυασμούς 

γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων (Gonzalez & Wagenaar 2005 στο European Commission 
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2013:12). Η έννοια των ικανοτήτων περιλαμβάνει τις προδιαθέσεις, στοιχείο που σηματοδοτεί μια 

ουσιώδη εξέλιξη στο ζήτημα της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης και της διαμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών ως «επιχειρηματικών υποκειμένων». Είναι στενά συνδεδεμένες με την 

επιτελεστικότητα, την προσωπική ευθύνη και την «απόδειξη του εαυτού» (documentation of oneself)  

(Tuschling & Engemann 2006:464, Ball 2009:203), και, μεταξύ άλλων, υπόκεινται και στο habitus 

του κάθε εκπαιδευτικού (Steensen 2009). Άλλωστε, η ίδια η φύση των προδιαθέσεων, ειδικά της 

προδιάθεσης να μαθαίνει κανείς και να εξελίσσεται διαρκώς, σχετίζεται απόλυτα με την δόμηση και 

επινόηση εκ νέου (re-invention) του εαυτού.  

Η μετατόπιση συνεπώς της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης προς την ανάπτυξη 

ικανοτήτων νομιμοποιεί περαιτέρω την ατομική ευθύνη των εκπαιδευτικών και τους παρωθεί να 

επενδύσουν χρόνο, σκληρή δουλειά και συχνά χρήμα σε μια παράλληλη καριέρα, αυτή του δια βίου 

μανθάνοντος (Samara 2021). Ο εκπαιδευτικός, ως εκπαιδευτικό υποκείμενο και ο ίδιος πλέον, 

μετασχηματίζεται σε ένα «χρεωμένο» μανθάνοντα (Πασιάς 2020). Και μέσα στο προαναφερθέν 

πλαίσιο που ορίζει το νεοφιλελεύθερο παράδειγμα, η δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών δεν υπόκειται μόνο στην αναγκαιότητα παρακολούθησης των επιστημονικών και 

παιδαγωγικών εξελίξεων, αλλά σχετίζεται με ένα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας, λογοδοσίας και 

επιτελεστικότητας.  

4. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (EKM) και διαρκής επαγγελματική   συνανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. 

Ο «οργανισμός που μαθαίνει» και η «επαγγελματική κοινότητα μάθησης» χαρακτηρίζονται 

από τη δυνατότητα να παράγουν, να μετασχηματίζουν και να μεταδίδουν γνώση, από την 

τροποποίηση της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα 

πρόσκτησης γνώσης αλλά και ανάπτυξης καινοτομιών. Η θεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού ως 

στοχαζόμενου επαγγελματία, που έχει «προδιάθεση» για συνεργασία, καινοτομία, που επιχειρεί να 

εισέλθει και  να δοκιμάσει νέες «αβεβαιότητες», που υιοθετεί ένα διπλό είδος όρασης - και ως 

εκπαιδευτικού αλλά και ως μαθητή  - σε μία διά βίου πορεία μάθησης αποτελεί μονόδρομο στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα που επιβεβαιώνει την αλλαγή της «εκπαιδευτικής 

κατάστασης», τον δυναμικό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού υποκειμένου σε «συλλογικά 

ενεργούμενο ον» και του παραδοσιακά οργανωμένου σχολείου σε επαγγελματική κοινότητα 

μάθησης (Hargreaves & Fullan 2012, Hargreaves & O¨Connor 2018).  

Σε αυτό το πλαίσιο κυρίαρχο ζητούμενο αποτελεί η «μάθηση για όλους» στα όρια μιας 

μαθησιακής κοινότητας, στην οποία το δυναμικό εκπαιδευτικό υποκείμενο –ως συλλογικό 

υποκείμενο- στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης (OECD,2013). Ως επακόλουθο, «η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

αποτελεί ένα «καθεστώς αλήθειας» που δεν μπορεί να νοηθεί μακριά από ένα πλαίσιο ικανοτήτων 

του ίδιου του εκπαιδευτικού αλλά και ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης» (Τηλιγάδα,2020:148), 

το οποίο διασφαλίζεται σε μια κοινότητα μάθησης. Υπό αυτό το πρίσμα η επαγγελματική ανάπτυξη 

δεν πρέπει να νοείται ως μία «ατομική κατάκτηση» αλλά ως μια ολιστική διαδικασία συνανάπτυξης 

που άλλωστε αποτελεί και ζητούμενο για μια μαθησιακή κοινότητα. Η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών σε επαναλαμβανόμενους κύκλους συλλογικής έρευνας και έρευνας δράσης, με σκοπό 

την επίτευξη των καλύτερων μαθησιακών επιτευγμάτων αποτελεί βασική συνιστώτα της κοινότητας 

μάθησης, αφού άλλωστε η σύνδεση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών στην 

κοινότητα, συνδέεται άρρηκτα με την αποτελεσματική μάθηση των μαθητών. (DuFour et al., 2006:3-

5, Hord,2009:40-41, Vankriegen et al.,2017:49, Τηλιγάδα, 2020:152 )  

Αυτή ακριβώς η στόχευση της ΕΚΜ αποτυπώνεται στις βασικές αρχές των επαγγελματικών 

κοινοτήτων όπως διατυπώθηκαν από τον Dufour και τους συνεργάτες του: «εστίαση στη μάθηση, 

συνεργατική κουλτούρα με εστίαση στη μάθηση για όλους, προσανατολισμός στη δράση, δέσμευση 

για συνεχή βελτίωση, προσανατολισμός στα αποτελέσματα» (Dufour et al., 2006, pp. 3-5). Υπό 

αυτήν την έννοια, το σχολείο ως κοινότητα συνεπάγεται συνεργασία εκπαιδευτικών που είναι 
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συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ένα σύνολο κοινών ιδεών και ιδανικών στη θέση του ατομικισμού και 

της απομόνωσης. H λειτουργία των ΕΚΜ στηρίζεται σε αυτήν ακριβώς την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των εκπαιδευτικών που υιοθετούν τον αμφίδρομο επαγγελματικό διάλογο, τη γνήσια συνεργασία, 

διαμοιράζονται κοινό όραμα και κοινή εστίαση στα επιτεύγματα των σπουδαστών (Hord, 2009:40, 

Dufour et al.,2006: 3-5, Lomos et al., 2011:723, Vankriegen et al., 2017:49).  

Οι συνεργατικές πρακτικές που συναντώνται σε μια οργανωμένη επαγγελματική κοινότητα 

μάθησης ποικίλουν και αναπτύσσονται σε ένα υψηλό επίπεδο που καταδεικνύουν τόσο τον 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών που συνεργούν, όσο φυσικά και τον χαρακτήρα μιας 

υποστηρικτικής ηγεσίας, προσανατολισμένης στη μάθηση (Clement,2000:86, Bredeson & 

Johansson, 2006:392) μέσα από την επικοινωνία ενός σαφούς οράματος (Crevani et al.,2010:78), την 

ενθάρρυνση της εμπλοκής και της συμμετοχής στη διοίκηση, την κατανομή/ανάθεση ηγετικών 

ρόλων, τη διεύρυνση της συνευθύνης στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση μιας «κουλτούρας 

αξιολόγησης», «μιας μεταγνωστικής διαδικασίας» (Μπρίνια, 2012:141, Πασιάς,2017:65).  

Έτσι, θα μπορούσαμε να συναντήσουμε πρακτικές που υποστηρίζουν την επαγγελματική 

μάθηση και συνανάπτυξη των εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών είτε 

α)μέσα από πρακτικές αλληλοϋποστήριξης (mentoring, coaching), αλληλοπαρατήρησης και 

αξιολόγησης ομοτέχνων (Ηindin et al.,2007:349, Hamilton,2013:42, Πασιάς κ.α, 2015:30)  

β) μέσα από οργανωμένες επιμορφωτικές δράσεις (Κατσαρού-Δεδούλη,2008:20-21 ) 

γ) με παρεμβάσεις από εξωτερικούς παρατηρητές, κριτικούς φίλους (Day,2003) 

δ) μέσα από πρακτικές δικτύωσης με ευρύτερα σύνολα εκπαιδευτικών κοινοτήτων. 

(Senge,2012:115, Jensen,2012:31).  

Σε ένα τέτοιο στοχαστικό και συνεργατικό πλαίσιο ο εκπαιδευτικός, ως αυτοκριτικός 

ερευνητής των εκπαιδευτικών πρακτικών και των παραδοχών του, ως ανατροφοδοτούμενος, 

συνεργαζόμενος μαθητευόμενος εκπαιδευτικός, μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας 

εναλλακτικής κουλτούρας, μιας κουλτούρας μάθησης, που υποστηρίζει απρόσκοπτες συνεργασίες 

και θεμελιώνει μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης, στην οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 

ταυτόχρονα και μαθητευόμενοι. 

5. Ικανότητες εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (ΕΚΜ) 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από την ποιότητα του εκπαιδευτικού και 

συνδέεται φυσικά με το πλαίσιο ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (OECD, 2010:24, Caena 2011:2-

28). Αυτή η εξέλιξη συνιστά μια αλλαγή στον τρόπο θέασης της γνώσης και της μάθησης, 

αποδίδοντάς της έναν εξελικτικό χαρακτήρα που αποστρέφεται τον παραδοσιακό «στατικό» της 

προσανατολισμό. Γι΄ αυτό και η επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών κατέχει εστιακή θέση–

κλειδί, καθώς βαρύνεται με την ευθύνη της διαμόρφωσης αυτόνομων μαθητών που θα αναλάβουν 

την ευθύνη για την προσωπική τους μάθηση και θα διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων (ΟΕCD, 

2010:12). Η «ικανότητα» προσδιορίζεται «ως ένας συνδυασμός  γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών που αρμόζουν σε µια συγκεκριμένη κατάσταση και υποστηρίζουν την προσωπική 

ολοκλήρωση, την κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την 

απασχόληση» (European Commission, 2003). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσεται μέσα σ΄ ένα καθεστώς υψηλής δέσμευσης με 

αυξημένα επίπεδα συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και οφείλει να αναπτύξει συγκεκριμένες 

«επαγγελματικές δεξιότητες» που στηρίζουν μια κουλτούρα συνεργασίας και αποτελεσματικότητας, 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης, κοινωνικής και πολιτικής αλληλεπίδρασης, συνεργατικές, 

αναστοχαστικές, διαπροσωπικές δεξιότητες που προωθούν τη μάθηση αλλά και ποικίλες 

προδιαθέσεις που αφορούν τη στάση του αλλά και την εμπλοκή στην ΕΚΜ (EC,2013). 

Η προδιάθεση/ετοιμότητα του εκπαιδευτικού για αλλαγή, ευελιξία και συνεχή μάθηση 

αποτελεί βασική προϋπόθεση και εγγύηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η συνεχιζόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη (CPD) θεωρείται ως ένας σημαντικός τρόπος για τη βελτίωση των 

σχολείων, την ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού αλλά και της μάθησης των μαθητών 
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(Hargreaves, 2000, Lomos et al., 2011). Εκτός από τις ποικίλες δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης που ένας εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει -ακόμη και υπό τη μορφή της τυπικής, 

επίσημης και επιβεβλημένης επιμόρφωσης- σημαντικός είναι και ο ρόλος των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη μάθηση, καθώς σχετίζονται στενά με τις εκπαιδευτικές αποφάσεις. Ο 

εκπαιδευτικός που είναι έτοιμος να δεχθεί την αλλαγή και την καινοτομία πρέπει να διαθέτει ανοιχτό 

μυαλό, να διακατέχεται από όραμα για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών, διάθεση 

αυτοεξέτασης, και πνευματική ευθύνη, να λειτουργεί ως μέλος της σχολικής κοινότητας στην οποία 

αλληλεπιδρά με συναδέλφους και μαθητές (Ali,2011:1635).  

Κομβικής σημασίας κρίνεται η ικανότητα του εκπαιδευτικού να συνεργάζεται τόσο με 

συναδέλφους όσο και με γονείς και με κοινωνικούς φορείς. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον με 

αυξημένο επίπεδο συνεργατικότητας τα οφέλη που μπορεί κανείς να εντοπίσει κινούνται σε τρία 

επίπεδα : στο επίπεδο της μάθησης του μαθητή, στο επίπεδο της επαγγελματικής μάθησης των 

εκπαιδευτικών (Ifanti, 2011:45, Somech, 2007:307) και στο σχολικό επίπεδο γενικότερα. Οι 

εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται μοιράζονται κοινά πρότυπα, κοινές αξίες και πεποιθήσεις και 

βαθύτερες παραδοχές, ασπάζονται και διαμορφώνουν μια κουλτούρα σχολικής 

αποτελεσματικότητας, στην οποία ο ίδιος ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται με ενισχυμένο το αίσθημα 

της αυτοπεποίθησης, της αυτοεικόνας του αλλά και της συναισθηματικής υποστήριξης ,που απορρέει 

μέσα από πρακτικές αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και επιβεβαίωσης. Ειδικότερα, μέσα από τον 

επαγγελματικό διάλογο μεταξύ ομοτέχνων επιτυγχάνεται η αυτοβελτίωση που στοχεύει 

μακροπρόθεσμα στη σχολική βελτίωση ευρύτερα (Avalos,2011:14, Πασιάς κ.α. 2015:30).  

Ο αναστοχασμός θέτει τον  εκπαιδευτικό μπροστά σε σύνθετες διαδικασίες, προκλήσεις, επιλογές 

και αποτελεί μια διαδικασία αυτοεξέτασης και αυτοαξιολόγησης στην οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να συμμετέχουν τακτικά για να ερμηνεύουν και να βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους πρακτικές 

(Μirzaei et al. 2014:641, Κnipfer et al., 2013:39). Δεν αποτελεί μόνο μια διαδικασία ενδοσκόπησης 

ενός ατόμου αλλά μέσω αυτού προωθείται ο συλλογικός προβληματισμός μέσα στην κοινότητα 

μάθησης. Αυτή η κοινωνική διάσταση του αναστοχασμού εστιάζει στον ρόλο της ανταλλαγής 

εμπειριών μέσω της αλληλεπίδρασης που προσφέρει ο περιοδικός διάλογος, οι σκόπιμες και 

στοχευμένες συζητήσεις και τα χαρτοφυλάκια διδασκαλίας και μπορεί να προσφέρει επεξηγήσεις, να 

ενθαρρύνει την κοινή χρήση της ατομικής εμπειρίας και να προωθεί την κοινή λογική στην κοινή 

πρακτική εργασίας (Mirzaei,2014:641, Knipfer et al.,2013:37, Santos, 2017). 

6. Επιλεγόμενα  

Οι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες που εργάζονται σε ένα κοινωνικό και ιδανικά 

συνεργατικό περιβάλλον, όπως είναι το σχολείο, όπου η απομόνωση λειτουργεί αρνητικά προς την 

επαγγελματική τους αποτελεσματικότητα. Ο Hargreaves (1995: 323) σημειώνει ότι «οι εκπαιδευτικοί 

δεν αναπτύσσονται μόνοι τους. Μαθαίνουν πολλά από την επικοινωνία τους με άλλους ανθρώπους 

… μαθαίνουν από ‘ειδικούς’ … από τους μαθητές τους, από την πρόσληψη αξιολογικών κρίσεων για 

τη διδασκαλία τους… Περισσότερο από όλα όμως, μαθαίνουν από άλλους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα 

όταν εργάζονται μαζί στο ίδιο σχολείο». Με αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη την 

επικυριαρχία της δια βίου μάθησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων ως βασικoύ στοιχείου  του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, θεωρούμε τη δόμηση Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης 

ως ένα βασικό εργαλείο διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προσανατολισμένο 

προς την εκπαιδευτική πράξη. Επιπλέον, θεωρούμε την επαγγελματική συνανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των ΕΚΜ ως σημαντικό παράγοντα άρσης του απομονωτισμού και 

ενθάρρυνσης της συλλογικής ανάπτυξης ικανοτήτων, στοιχείο που συμβάλλει αφενός στη βελτίωση 

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και αφετέρου στη διαρκή ενδυνάμωση των ίδιων, καθώς η 

μάθηση στις ΕΚΜ δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης, αλλά αποτέλεσμα κοινής ευθύνης 

των ατόμων (Samara 2021).  
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Περίληψη  

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός εξελίχθηκε ως τις αρχές της πρώτης 

δεκαετίας του 21ου αιώνα, όπου εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια γύρω από την ανάπτυξη και τον 

εμπλουτισμό της επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

((Gyspers, 2008). 

Βασικός στόχος της Συµβουλευτικής (counseling) θεωρείται η εξασφάλιση των απαραίτητων 

προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα άτομα να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτονομίας και μεγαλύτερης 

αυτογνωσίας, ώστε να πετύχουν µια εκούσια      εποικοδομητική αλλαγή της προσωπικότητάς τους 

(Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). 

Ο σύμβουλος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θεωρία ή μέθοδο ακολουθεί για να βοηθήσει τον 

συμβουλευόμενο, τηρεί κάποιες αρχές, οι κυριότερες από τις οποίες εμπεριέχονται είτε στην 

προσωποκεντρική προσέγγιση, είτε στην συστημική-κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. 

Οι διάφορες πρακτικές εφαρμογής με τους θεματικούς άξονες μπορούν να εφαρμοστούν με 

κατάλληλη οργάνωση σε όλη την πορεία της ανάπτυξης του ατόμου, ώστε να οδηγηθεί όχι μόνο σε 

επιτυχημένες επιλογές αλλά και σε μια ομαλή επαγγελματική πορεία. 

 

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, προσωποκεντρική 

προσέγγιση, συστημική-κονστρουκτοβιστική προσέγγιση. 

1. Εννοιολογική προσέγγιση 

1.1. Η έννοια της συμβουλευτικής 

Οι Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη (1996), αναφέρονται εξελικτικά σε αρκετούς 

ορισμούς για τη Συμβουλευτική. Ειδικότερα, ο Rogers το 1942,ορίζει τη Συμβουλευτική ως τη 

διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας θα βοηθήσει το άτομο να επιτύχει μια εποικοδομητική αλλαγή, 

με τη θέλησή στου, στην προσωπικότητά του. Ο Beck το 1963, ως τη βοήθεια που προσφέρει ένα 

άτομο στο άλλο ή μια ομάδα στα μέλη της, στην αναζήτηση του καλύτερου τρόπου δράσης ως προς 

την επιβίωση του ατόμου και της ομάδας. Ο Block το 1974, αναγνωρίζει ως συμβουλευτική 

διαδικασία το να βοηθήσεις ένα άτομο να έχει πλήρη επίγνωση του εαυτού του και των τρόπων με 

τους οποίους ανταποκρίνεται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος του. Ο Ellis το 1977, το να μάθει 

ένα άτομο να γίνεται πιο λογικό, να αντιληφθεί το λανθασμένο τρόπο που σκέπτεται και οδηγείται 

σε αυτοκαταστροφικά συναισθήματα και αναποτελεσματική συμπεριφορά. 

Οι Krumboltz & Thoresen (1976), βλέπουν τη Συμβουλευτική ως μία διαδικασία παροχής 

βοήθειας στους ανθρώπους, ώστε να μάθιυν πώς να λύνουν ορισμένα διαπροσωπικά συναισθηματικά 

προβλήματα και προβλήματα αποφάσεων. 

Οι Μπρούζος & Ράπτη, (2001α) ορίζουν ότι την συμβουλευτική ως τη διαδικασία στήριξης 

των ατόμων να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να σκέπτονται και να αντιμετωπίζουν πιο θετικά τις 

προσωπικές τους δυσκολίες και προβλήματα.  

Τέλος, η Συμβουλευτική (counseling) δεν παρέχει έτοιμες λύσεις, δεν υποδεικνύει τον 

κατάλληλο τρόπο δράσης, αλλά στοχεύει στην ενεργοποίηση των δυνάμεων που το ίδιο το άτομο 
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διαθέτει ωστόσο βρίσκονται σε αδράνεια, προκειμένου να τις αξιοποιήσει και να βρει μόνο του τις 

απαντήσεις που ζητά (Κασσωτάκης, 2004).  

1.2. Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Η απόδοση της έννοιας και του περιεχομένου του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

οφείλεται αφενός μεν στη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου με την προσπάθεια της  κάθε 

επιστήμης να αποδώσει την έννοια βάσει της δικής της προσέγγισης και αφετέρου δε, στις  αλλαγές 

που συντελούνται με  την πάροδο του χρόνου στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι.  

Έτσι, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι ένας κοινωνικός θεσμός που υποστηρίζει τους 

πολίτες μέσα από ένα πλέγμα δομών οι οποίες στελεχώνονται από ειδικούς επιστήμονες. Οι 

τελευταίοι αξιοποιούν ένα οργανωμένο σύνολο δραστηριοτήτων, προκειμένου να τους 

υποβοηθήσουν να επιλέξουν μια επαγγελματική κατεύθυνση η οποία θα είναι συμβατή με την 

προσωπικότητάς τους, και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας 

αυτής είναι η ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει μια κοινωνία για την 

επίτευξη της οικονομικής της προόδου (Κασσωτάκης, 2004). 

1.3. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

Ο επικρατέστερος όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται και από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), τον επιτελικό 

φορέα διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, είναι η Συμβουλευτική και ο 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ). Ο όρος αυτός είναι ευρύτερος και φαίνεται να έχει 

συμπεριλάβει στοιχεία του σημασιολογικού περιεχομένου όλων των προαναφερθέντων. Πρόκειται 

για έναν θεσμό που στοχεύει στην υποστήριξη των ατόμων σε ζητήματα που αφορούν την 

επαγγελματική καθοδήγηση και τη σταδιοδρομία με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μιας κοινωνίας (Κασσωτάκης, 2004).  

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη Διά Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) προσθέτει στον 

συγκεκριμένο όρο τον χαρακτηρισμό «Διά Βίου» επεκτείνοντας το εννοιολογικό του περιεχόμενο. Ο 

όρος «∆ια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» χρησιμοποιείται για να 

τονιστεί πως η υπηρεσία αυτή αφορά την υποστήριξη των ατόμων σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής 

τους. Η προσθήκη αυτή στον όρο καθίσταται απαραίτητη λόγω των συνεχών αλλαγών που 

πραγματοποιούνται και επιβάλλουν τη μετάβαση του ατόμου από την επαγγελματική αγορά στην 

εκπαίδευση αλλά και την μεταπήδηση από έναν επαγγελματικό κλάδο σε κάποιον άλλο. 

2. Οι στόχοι και οι αρχές της Συμβουλευτικής 

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής (counseling)  θεωρείται η εξασφάλιση των απαραίτητων 

προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα άτομα να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτονομίας και μεγαλύτερης 

αυτογνωσίας, ώστε να πετύχουν μια εκούσια εποικοδομητική αλλαγή της προσωπικότητάς τους. Η 

αλλαγή αυτή στο άτομο μπορεί να αφορά τη συμπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης του ή μια συνολική 

αναδόμηση των εσωτερικών νοηματικών και συναισθηματικών σχημάτων του (Κοσμίδου-Hardy & 

Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). 

Η Συμβουλευτική (counseling) υποδηλώνει στήριξη στους ανθρώπους να βοηθήσουν τον 

εαυτό τους να σκέφτεται πιο θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις 

αντίξοες συνθήκες των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001· 

Μπρούζος & Ράπτη, 2001α). Τα προβλήματα του ατόμου μπορεί να έχουν σχέση με το κοινωνικό 

τους περιβάλλον και ιδιαίτερα με όσους είναι δυνατόν να ασκήσουν άμεση επίδραση επάνω του 

(Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996 · Κρίβας, 2008). Επίσης, βασικός στόχος, κατά την 

πορεία της Συμβουλευτικής, είναι να αναπτυχθεί ένα συναισθηματικό κλίμα που θα βοηθήσει το 

άτομο στην ανάπτυξή του. Προϋποθέσεις γι’αυτό είναι να νιώσει το άτομο την ασφάλεια και την 
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ελευθερία να εξερευνήσει τον εαυτό το και να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με τα προσωπικά τους 

συναισθήματα (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996).  

3. Ο ρόλος του συμβούλου 

Η Συμβουλευτική (counseling) πραγματοποιείται κυρίως από ειδικά καταρτισμένους 

επιστήμονες, όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, 

γιατρούς που κατέχουν τη θέση του συμβούλου και αποτελεί ένα αμοιβαίο εγχείρημα ανάμεσα στο 

σύμβουλο και το συμβουλευόμενο (το άτομο που ζητά τη βοήθεια του συμβούλου), βασισμένο στις 

αρχές της ισοτιμίας και του πραγματικού σεβασμού του ατόμου που βρίσκεται στη θέση του 

συμβουλευόμενου (Κλεφτάρας, 2009). Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της συνειδητοποίησης των 

προβλημάτων των ανθρώπων, παρουσιάστηκε μια κίνηση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

Συμβουλευτικής από περισσότερα άτομα (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996).  

Ο σύμβουλος για να λειτουργεί αποτελεσματικά και να εφαρμόζει τις αρχές της 

Συμβουλευτικής, οφείλει να έχει τα συγκεκριμένα προσόντα, τα οποία να εκφράζονται με ειλικρίνεια 

και γνησιότητα και να σηματοδοτούν την προσωπική του φιλοσοφία (Μυλωνά-Καλαβά, 2001): 

• Να αγαπάει και να ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπό του. 

• Να σέβεται τη διαφορετική γνώμη του άλλου. 

• Να είναι απαλλαγμένος από πάθη, έμμονες ιδέες και προκαταλήψεις. 

• Να είναι ευαισθητοποιημένος με τα προβλήματα της ανθρωπότητας. 

• Να είναι ενημερωμένος και προσγειωμένος στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Επιπρόσθετα οι Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη (1996) αναφέρουν ότι η προσωπική 

ανάπτυξη, η βαθιά θεωρητική ενημέρωση και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων από μέρους του 

συμβούλου έχουν υψηλόβαθμό σημαντικότητας στη συμβουλευτική διαδικασία. Τονίζουν ιδιαίτερα 

την πρακτική άσκηση και επισημαίνουν ότι εφαρμόζοντας τη Συμβουλευτική ο κάθε σύμβουλος 

μαθαίνει και αναπτύσσει τόσο τον ίδιο του εαυτό, όσο και τις ανάλογες δεξιότητές του. 

4. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική 

4.1. Η προσωποκεντρική προσέγγιση  

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία θεωριών και τρόπων προσέγγισης του συμβουλευόμενου από το 

σύμβουλο. Ο σύμβουλος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θεωρία ή μέθοδο ακολουθεί για να βοηθήσει 

τον συμβουλευόμενο, σύμφωνα με τη δεοντολογία, τηρεί κάποιες αρχές. Οι κυριότερες από αυτές τις 

αρχές περιγράφονται στην Ανθρωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers, ο οποίος θέτει στο επίκεντρο 

προσοχής του συμβούλου τον άνθρωπο ως πρόσωπο και δίνει την πιο γλαφυρή περιγραφή της 

ανθρώπινης διάστασης μέσα στην συμβουλευτική διαδικασία (Μυλωνά-Καλαβά, 2001). 

Σύμφωνα με τον Rogers, η Συμβουλευτική είναι μια πορεία κατά την οποία το άτομο 

διευκολύνεται στο να αναλάβει την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τις δικές του 

προσωπικές αξιολογήσεις. Στόχος αυτής της προσέγγισης στη Συμβουλευτική δεν είναι να λύσει το 

άτομο ένα  ειδικό πρόβλημά του, αλλά να βοηθηθεί να αναπτυχθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει 

τόσο το τρέχον πρόβλημά του, όσο και κατοπινά του προβλήματα με πιο συγκροτημένο τρόπο 

(Κοσμίδου- Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996).  

Η προσωποκεντρική προσέγγιση βασίζεται στις τρεις κύριες συνθήκες, της συμφωνίας, της 

ενσυναισθητικής κατανόησης και της ανεπιφύλακτης θετικής αποδοχής (Gatongi, 2007·  Μπρούζος, 

2004).Μέσα από αυτή την προσέγγιση, μια συμβουλευτική σχέση θεωρείται ιδιαίτερα 

αποτελεσματική όταν ο σύμβουλος βιώνει και εκφράζει «άνευ όρων» σεβασμό και αποδοχή για το 

συμβουλευόμενο, βιώνει και εκδηλώνει μια βαθιά συναισθηματική κατανόηση του «εσωτερικού 

κόσμου» του συμβουλευόμενου και παραμένει συνεπής και αληθινός στη σχέση του με το 

συμβουλευόμενο του (Μέρυ, 2002). Αργότερα, ο Rogers επέκτεινε τις τρεις αναγκαίες συνθήκες με 

μια τέταρτη που ονόμασε «παρουσία». Η «παρουσία» είναι η έκφραση της γνησιότητας, της 
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ενσυναίσθησης και της θετικής αναγνώρισης, αφού εμπερικλείει την αυτοαποδοχή και τη θετική 

αναγνώριση του άλλου (Μπρούζος, 2004). Έτσι, για την αποτελεσματικότητα της οποιασδήποτε 

μορφής συμβουλευτικής, ο σύμβουλος πρέπει να είναι ένα άτομο που να εμπνέει εμπιστοσύνη και 

να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο ο συμβουλευόμενος θα μπορεί να μιλήσει 

ελεύθερα για τον εαυτό του (Μέρυ, 2002). 

4.2. Η συστημική-κονστρουκτιβιστική προσέγγιση 

Η συστημική προσέγγιση ορίζει το «σύστημα» ως το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους, ως μία ολότητα, με την έννοια της ποικιλίας 

των διαδράσεων και των αλληλοσυσχετίσεων. Η ολότητα αυτή συνίσταται από επιμέρους στοιχεία 

και από το πλέγμα των μεταξύ τους σχέσεων. Έτσι, το σύστημα δεν είναι μια απλή συρραφή 

στοιχείων, αλλά μια οργάνωση από αλληλοεξαρτώμενες ενότητες όπου η συμπεριφορά ενός 

στοιχείου επηρεάζει και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των υπόλοιπων στοιχείων. Για να 

κατανοηθεί το «όλο» θα πρέπει να εξεταστεί ως ένα ενιαίο σύστημα και όχι ως σύνολο από επιμέρους 

τμήματα (Κρίβας, 2008). 

Σημαντική θέση στη θεωρία αυτή κατέχουν έννοιες, όπως η δυναμική αλληλεπίδραση, η 

οργάνωση, οι διεργασίες επικοινωνίας και οι αλληλοσυσχετίσεις. Τα συστήματα οριοθετούνται σε 

σχέση με το περιβάλλον τους, είναι ιεραρχικά δομημένα και τείνουν άλλοτε προς την «ομοιόσταση», 

τη διατήρηση της εσωτερική τους συνοχή και άλλοτε προς την «εντροπία», την ανατροπή και την 

αλλαγή (Κρίβας, 2007). 

Στη συμβουλευτική διαδικασία συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω κονστρουκτιβιστικές 

έννοιες (Peavy, 1997): 

• Δεν υπάρχει μόνο μία άποψη της πραγματικότητας, υπάρχουν πολλαπλές πραγματικότητες 

(multiple realities). 

• Οι άνθρωποι είναι «αυτοοργανωμένες» οντότητες (self-organizing entities) όχι απλά μια 

σειρά από γνωρίσματα ή ένα ρεπερτόριο από συμπεριφορές. Η ζωή κάθε ατόμου είναι μία 

ιστορία ή μία σειρά ιστοριών-ένα εξελισσόμενο βιογραφικό αφήγημα υπό συνεχή 

αναθεώρηση. 

• Τα άτομα «δομούν» τους ίδιους τους εαυτούς τους μέσω των ερμηνειών που κάνουν και των 

πράξεων στις οποίες προβαίνουν. 

• Ο εαυτός είναι «πολυφωνικός» με κυρίαρχες φωνές αυτές της υγείας και της ευεξίας, της 

οικειότητας, της μάθησης και της πνευματικότητας. 

Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη συμβουλευτική δείχνει μεγάλο σεβασμό στους 

συμβουλευόμενους, εφόσον τους καθιστά ικανούς να ερμηνεύσουν ένα πρόβλημα και να καθορίσουν 

τους δικούς τους αναγνωρίσιμους στόχους (Granvold, 1996, Patton & McMahon, 1999,όπως 

αναφέρεται στο Miller, 2006). Σύμβουλος και συμβουλευόμενος φέρνουν στη συμβουλευτική σχέση 

τις ιδέες τους και προσπαθούν να τις εφαρμόσουν σε κάποιο βαθμό. Αυτές οι ιδέες δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από τα εργαλεία οικοδόμησης της σχέσης, που πρέπει να βασίζεται στις εμπειρίες ζωής 

(life experiences) του συμβουλευόμενου και στην κατανόηση από το σύμβουλο του εννοιολογικού 

πλαισίου (frame of understanding) του συμβουλευόμενου (Κρίβας, 2008). Τέλος, η συμβουλευτική 

είναι (culturecentered) και ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις σχέσεις του ατόμου, τις 

πολιτιστικές και άλλες απόψεις του καθώς και την κοινωνική συμμετοχή του (Peavy, 1997). 

5. Μοντέλα και θεματικοί άξονες της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, ωστόσο σήμερα αναγνωρίζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές πρακτικές οι 

οποίες εφαρμόζονται και οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση του ποιος συνιστά τον υπεύθυνο φορέα 

στην εφαρμογή τους. Έτσι, διακρίνουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο, όπου το κράτος έχει την 
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εποπτεία της εφαρμογής του θεσμού και το μοντέλο αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο η 

Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός βρίσκεται υπό την ευθύνη των δήμων ή 

άλλων μικρότερων περιφερειακών μονάδων, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ (Gysbers, 2008). 

Οι κύριοι θεματικοί άξονες της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

είναι η μάθηση που οφείλει να συνεισφέρει στη συνολική ανάπτυξη των μαθητών, γεγονός που 

σημαίνει ότι θα έπρεπε να εδράζεται στα πλαίσια ενός συστηματικού αναπτυξιακού προγράμματος 

εντός του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου, το οποίο θα έπρεπε να διέπεται από εκπαιδευτικές 

αρχές, παρόμοιες με αυτές των άλλων μαθημάτων (Gysbers & Henderson, 2006). 

Το σύστημα παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω της 

εκπαίδευσης και της ένταξής τους στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Σε μερικές 

περιπτώσεις ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (επαγγελματική καθοδήγηση) αποτελεί ξεχωριστό 

μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εντάσσεται στα πλαίσια άλλων 

ακαδημαϊκών μαθημάτων (Watts & Sultana, 2003).  

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεθόδων παροχής υπηρεσιών, καθώς σε μερικές χώρες είναι 

ενσωματωμένες και διενεργούνται μέσω προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σε 

άλλες διεξάγονται μέσω της περιεκτικής καθοδήγησης και των προγραμμάτων συμβουλευτικής, ενώ, 

τέλος, υπάρχουν χώρες οι οποίες εντάσσουν τις μεθόδους στα πλαίσια ενός αναλυτικού 

προγράμματος, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα Δεξιοτήτων Ζωής στο Χονγκ Κονγκ (Gysbers, 2008). 

Οι Di Fabio και Palazzechi υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να 

ερμηνεύσει ένα μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των δυσκολιών στη λήψη αποφάσεων σε 

συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Di Fabio & Palazzechi, 2004 όπως 

αναφέρεται στο Van Esbroeck, Shultheiss, Trusty 7 Core, 2009).  

Όλες οι συνεισφορές των παραπάνω ερευνητών υποστηρίζουν ότι ο τομέας της 

Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μια σύνθετη δομή, η οποία 

αποτελείται από πολλούς ξεχωριστούς τομείς. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ τους είναι εφικτή, 

απαιτώντας να σταθεί κανείς πρόθυμος ώστε να αναγνωρίσει τις διαφορές (Van Esbroeck, 

Schultheiss, Trusty & Core, 2009). 

Τα παραπάνω μοντέλα και οι θεματικοί άξονες μπορούν να εφαρμοστούν με κατάλληλη 

οργάνωση σε όλη την πορεία της ανάπτυξης του ατόμου, από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη 

ζωή και την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του καθώς εισέρχεται και πορεύεται στην αγορά 

εργασίας. 

6. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

6.1. Συμπεράσματα 

Οι νέες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν 

διαμορφώσει μία νέα εικόνα της αγοράς εργασίας, η οποία καλεί το άτομο να εξετάσει σε βάθος τους 

παράγοντες που θα τον οδηγήσουν στην επαγγελματική επιλογή, την είσοδο του στο επάγγελμα και 

την εξέλιξη του σε αυτό. Οι διάφορες επαγγελματικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί στοχεύουν στη 

διευκόλυνση αυτής της πορείας, ώστε να οδηγούνται τα άτομα όχι μόνο σε επιτυχημένες επιλογές 

αλλά σε μια ομαλή επαγγελματική πορεία, γενικότερα. Τα σύγχρονα δεδομένα της βιβλιογραφίας, 

αφενός τονίζουν τη σημασία των υπηρεσιών που παρέχει ο εν λόγω θεσμός αφετέρου περιγράφουν 

τον τρόπο εφαρμογής και οργάνωσης του σε κράτη με μακρά παράδοση σε αυτόν τον τομέα. 

6.2. Προτάσεις 

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια κοινωνία από την αποτελεσματική λειτουργία του 

θεσμού της ΣυΕΠ αφορούν: 
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• Την προσωπική ευτυχία, καθώς το άτομο μαθαίνει τον τρόπο να διαμορφώνει την 

επαγγελματική του ζωή με βάση τις ατομικές του ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του. 

• Την κοινωνική και οικονομική πρόοδο, μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων 

οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της αποδοτικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Κατόπιν αυτιών, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης αυτού του θεσμού στην 

Ελλάδα. Ορισμένες προτάσεις για αναβάθμιση του θεσμού της ΣυΕΠ είναι οι εξής: 

• Αύξηση των δομών παροχής ΣυΕΠ 

• Η κατάρτιση συμβούλων και η αξιοποίησή τους για τη στελέχωση δομών παροχής ΣυΕΠ. 

• Η ενίσχυση του ΣΕΠ, καταλαμβάνοντας περισσότερες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και 

αναθέτοντας το μάθημα σε καταρτισμένους συμβούλους. 

• Η δημιουργία εργαλείων μέτρησης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ΣυΕΠ. 

• Η ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και νέων για την αξία της ΣυΕπ στο ξεκίνημα μιας 

υγιούς επαγγελματικής ζωής. 

• Η ενημέρωση όλων των πολιτών για την υποστήριξη που μπορεί να τους παρασχεθεί μέσω 

της ΣυΕΠ στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. 

Γενικά η πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί την αξία της ΣυΕΠ στην αναβάθμιση της ποιότητας 

της ζωής του κοινωνικού συνόλου και να συμπεριλάβει τον θεσμό στον στρατηγικό σχεδιασμό της. 

Ο θεσμός μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, στην παγίωση μιας 

ανοδικής οικονομικής πορείας που δεν θα στηρίζεται σε ευκαιριακές μεθόδους. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (MENTORING) 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Τσαπρούνης Γ. Αθανάσιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της εκπαίδευσης γενικότερα αποτελεί σημαντική 

προτεραιότητα για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι εκπαιδευτικοί ως κέντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, οφείλουν να επιτύχουν το στόχο της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης προς 

όφελος δικό τους, των μαθητών, του σχολείου αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Προκειμένου 

λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται κατάλληλα για τις εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν το 

αντικείμενό τους, για άλλα σύγχρονα θέματα που αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και σχετικά 

με τις νέες διδακτικές μεθόδους, είναι απαραίτητη η προώθηση μηχανισμών συνεχούς επιμόρφωσης και 

στήριξης των εκπαιδευτικών (Δούκας, Βαβουράκη, Θωμοπούλου, Κούτρα & Σμυρνιωτοπούλου, 2007, 

Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, 2005-2006). Οι διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται με 

μια δια βίου επιμόρφωση και ταυτόχρονη συμβουλευτική καθοδήγηση  που καθίστανται απαραίτητη 

εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στα περιβάλλοντα των κοινωνιών μάθησης.  

 

Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική καθοδήγηση, επαγγελματική ανάπτυξη, μέντορας, 

εκπαιδευτικός. 

1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

1.1. Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) 

Η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) ως θεωρία και ως πρακτική έχει σηµαντική 

εφαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών κλάδων. Η επίσηµη έρευνα σχετικά µε τη 

Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 1970 µε τα έργα των 

Kanter (1977) και Levinson et al. (1978).Τα προαναφερόµενα έργα µαζί µε το πρωτοποριακό 
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κοµµάτι της Kram (1985) για τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση στο χώρο εργασίας ενέπνευσαν ένα 

ποικίλο και ευρύ σώµα ερευνών.  

Στο βιβλίο της η Kathy Kram (1985) σηµειώνει ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) 

αναφέρεται σε µια εντατική σχέση δύο ατόµων µε την οποία ο ένας, ο πιο παλαιότερος ή πιο έµπειρος 

από αυτούς (ο µέντορας) παρέχει δύο λειτουργίες σε ένα νεότερο πρόσωπο (protégé), µια λειτουργία 

που αφορά σε συµβουλές ή µοντέλα για την επαγγελµατική του ανάπτυξη και µια δεύτερη λειτουργία 

που αφορά στην προσωπική στήριξη του προστατευόµενου, και ειδικότερα την ψυχοκοινωνική του 

υποστήριξη.( Kram,1985 στο Bozeman & Feeney, 2007). 

Σε µια µελέτη για τη Συµβουλευτική Καθοδήγηση στην οι Young et al. αναφέρουν: «Είναι 

πολύ δύσκολο να µιλήσει κανείς µε ουσιαστικό και ξεκάθαρο τρόπο για τη Συµβουλευτική 

Καθοδήγηση(mentoring). Εγείρονται αντιφάσεις. Από τη µια πλευρά οι υποστηρικτές της 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης µιλούν συχνά και µε πάθος για τις υποσχέσεις της, ενώ από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν έρευνες και αρκετές µελέτες περίπτωσης (Case Studies) που καταδεικνύουν 

πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήµατα.» (Young et al., 2005). 

Ωστόσο, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι το πεδίο στερείται ενός ευρέως αποδεκτού 

ορισμού, μια ενιαίας θεωρητικής οπτικής και ενός καθολικά αποδεκτού μοντέλου. Σύµφωνα µε τους 

Ragins et al. (2000), η Συµβουλευτική Καθοδήγηση, είτε επίσηµη στην προέλευσή της είτε όχι, 

οδηγεί τους µαθητευόµενους σε µεγαλύτερα ποσοστά επαγγελµατικής ικανοποίησης. Αντίθετα οι 

Eby and Allen (2002) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όταν η µεντορική σχέση (formal mentoring) 

«επιβάλλεται» από τον οργανισµό στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος µπορεί να οδηγήσει σε πιο 

αρνητικές εµπειρίες και άγχος από ό,τι όταν το mentoring  έχει  ανεπίσηµη  προέλευση (informal 

mentoring). 

Οι Bozeman & Feeney μετά από μία κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας κατέληξαν στον εξής 

ορισμό για την συμβουλευτική καθοδήγης (mentoring) τον οποίο και υιοθετούμε για τις ανάγκες της 

παρούσης εργασίας. «H Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί µια διαδικασία άτυπης 

µετάδοσης γνώσης, κοινωνικού κεφαλαίου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αντιλαµβανόµενη από 

τον αποδέκτη ως σχετική µε την εργασία, την επαγγελµατική του σταδιοδροµία ή την επαγγελµατική 

του ανάπτυξη. H Συµβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) περιλαµβάνει επικοινωνία, συνήθως 

πρόσωπο µε πρόσωπο και κατά τη διάρκεια µιας παρατεταµένης χρονικής περιόδου, ανάµεσα σε ένα 

άτοµο (µέντορας) που θεωρείται ότι έχει µεγαλύτερο εύρος γνώσεων, σοφία ή εµπειρία, πάντα σε σχέση 

µε το αντικείµενο εργασίας, και ένα άτοµο (protégé ή mentee) που θεωρείται ότι κατέχει όλα τα 

παραπάνω σε µικρότερο βαθµό» ( Bozeman & Feeney,2007). 

1.2. Επαγγελματική ανάπτυξη 

Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη (career development) συναντάται κατά κύριο στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία και αναφέρεται σε μια σειρά λειτουργιών και δραστηριοτήτων που έχουν 

ως τελικό στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη ατόμων που ανήκουν σε ένα 

συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο ή επαγγελματικό χώρο (Δασκολιά, 2000).   

Ο ∆ηµητρόπουλος αναφέρει ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη του ατόµου είναι η ανάπτυξή του 

στο πλαίσιο του επαγγελµατικού τοµέα της προσωπικότητάς του και ορίζεται ως µια συνεχής 

δυναµική εξελικτική πορεία, κατά την οποία διαµορφώνεται και συνεχώς αναδιαµορφώνεται η 

επαγγελµατική του συµπεριφορά. Αυτή αποτελεί τµήµα της συνολικής του συµπεριφοράς και 

σχετίζεται µε την επαγγελµατική του ζωή. (∆ηµητρόπουλος, 2002). 

Ο Κασσωτάκης θεωρεί ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια συνεχής και δυναµική πορεία. 

Μάλιστα στην πορεία αυτή διακρίνει τρεις φάσεις που περιέχουν διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η 

πρώτη φάση καλύπτει την εξέλιξη από την αρχή της µέχρι και την πρώτη εκπαιδευτική-

επαγγελµατική επιλογή. Η δεύτερη φάση καλύπτει τις επόµενες εκπαιδευτικές-επαγγελµατικές 

επιλογές και την αρχική ειδική εκπαίδευση-προετοιµασία για κάποιο επάγγελµα. Η τρίτη φάση 

περιλαµβάνει όλα τα στάδια, από την επιλογή της πρώτης συγκεκριµένης εργασίας και µετά και 

διαρκεί µέχρι τη λήξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου (Κασσωτάκης, 2002). Οι ευκαιρίες 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

123 

 

για την επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής του 

επαγγελµατία και απαντώνται συχνά εντός του περιβάλλοντος εργασίας του.  

Οι Friedman και Philips (2004) σηµειώνουν ότι οι δραστηριότητες της επαγγελµατικής 

ανάπτυξης γίνονται κατανοητές από την άποψη της επίσηµης κατάρτισης που συνδέεται µε την 

εργασία ή µε την απόκτηση ενός επαγγελµατικού προσόντος. 

Όμως, ένα αναδυόμενο μοντέλο είναι αυτό που διευρύνει την έννοια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης και μεταφέρει το κέντρο της προσοχής όχι πια στην παραδοσιακή πρακτική της 

συμμετοχής σε μαθήματα και επιμορφωτικές ημερίδες αλλά συνδέει την επαγγελαμτική ανάπτυξη 

με την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, με την έννοια του χρόνου και με την έννοια της δια βίου 

εκπαίδευσης. Το αδιαίρετο της εργασίας και της ζωής και η συνεχιζόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ 

σταδιοδρομίας και ζωής σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς.  

Οι Wolf και Kolbe (1980) παρουσίασαν έναν ορισµό για την επαγγελµατική ανάπτυξη που 

παραµένει ακόµη και σήµερα επίκαιρος. «Η επαγγελµατική ανάπτυξη αφορά όλη τη ζωή του ατόµου, 

όχι µόνο το επάγγελµα του. Σαν τέτοια αυτή αφορά το άτοµο στην ολότητά του ... Ακόµη περισσότερο, 

αφορά στο συνεχώς µεταβαλλόµενο πλαίσια της ζωής του. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις και περιορισµοί, 

η σχέση που το συνδέει µε τους σηµαντικούς «άλλους», οι ευθύνες για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους 

γονείς, η συνολική δοµή των συνθηκών που περιστοιχίζουν το άτοµο είναι επίσης παράγοντες που 

πρέπει να κατανοηθούν και να συνυπολογισθούν. Με αυτή την έννοια, η επαγγελµατική ανάπτυξη και 

η προσωπική ανάπτυξη συγκλίνουν. Το άτοµο και οι συνθήκες που αλλάζουν, εξελίσσονται σε αµοιβαία 

αλληλεπίδραση-αποτελούν το επίκεντρο της επαγγελµατικής ανάπτυξης» (Kolbe & Wolf, 1980, στο 

Paton and McMachon, 2006). 

2. Πλαίσιο, περιεχόμενο και στρατηγικές της συμβουλευτικής καθοδήγησης 

2.1. Πλαίσιο συμβουλευτικής καθοδήγησης 

Η συγκατάθεση του καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού να αποδεχθεί μια  διαδικασία µε την 

πεποίθηση ότι αυτή θα αποβεί αποτελεσµατική και παραγωγική καθώς και η διάθεση του µέντορα 

να συµµετέχει σε µια τέτοια διαδικασία αναφέρεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 

έκβαση των προγραµµάτων καθοδήγησης (Kajs 2002; Lindgren,2005). 

Εξαιρετικής σηµασίας επίσης κρίνεται η παρακολούθηση της ανάπτυξης της µεντορικής 

σχέσης/ διαδικασίας από εξωτερικούς συνεργάτες (observant leaders) (Lindgren,2005). Επιπρόσθετα 

υποστηρίζεται ότι τα προγράµµατα καθοδήγησης των εκπαιδευτικών πρέπει να αξιολογούνται από 

τους ενδιαφερόµενους φορείς για να καθοριστεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητάς τους. ∆ηλαδή, οι 

εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε αυτά, οι µέντορες και εκπρόσωποι της διοικητικής αρχής που 

είχαν σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό και την υλοποίηση τέτοιου είδους προγραµµάτων θα πρέπει 

να ερωτηθούν σχετικά µε τις απόψεις τους για τα προγράµµατα καθοδήγησης. Με βάση τα σχόλιά 

τους, µπορούν να γίνουν κατάλληλες αλλαγές στα προγράµµατα καθοδήγησης για την ενίσχυση της 

επιτυχίας τους ( Barrera et al.,2010).  

Επιπλέον, η Συµβουλευτική Καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα τους 

νεώτερους σε εκπαιδευτική υπηρεσία, είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχής όταν πραγµατοποιείται µέσα 

σε σχολεία, τα οποία διακατέχονται από µια κουλτούρα συλλογικής µάθησης, γιατί έτσι τα δύο µέλη 

της σχέσης (µέντορας και καθοδηγούµενος) µπορούν να απευθύνονται για υποστήριξη τόσο σε 

άλλους δασκάλους στο ίδιο σχολείο ή σε άλλους δασκάλους στην ίδια ενότητα σχολείων (Harrison 

et al.,2006; Lee & Feng, 2007; Hobson et al., 2009; Lofstrom & Eisenschmidt, 2009). 

Επίσης αποτελεσµατική καθίσταται η καθοδήγηση και όπου υπάρχουν µηχανισµοί που δίνουν 

τη δυνατότητα στους καθοδηγούµενους (mentees) αλλά και στους µέντορες να επιδιώξουν τη «λύση» 

της µεντορικής σχέσης και την αναζήτηση µιας εναλλακτικής, χωρίς να αποδίδεται ευθύνη σε κάποιο 

από τα δύο µέρη, όταν αισθάνονται ότι η σχέση δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) παραγωγική 

(Association for Supervision and Curriculum Development,1999 στο Hobson et al., 2009). 
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2.2. Στρατηγικές και περιεχόμενο της συμβουλευτικής καθοδήγησης 

Οι Barrera et al. (2010) τονίζουν ότι τα προγράµµατα καθοδήγησης θα πρέπει να έχουν τη βάση 

τους σε στόχους που είναι από πριν καθορισµένοι και εξαιρετικά σαφής, όπως προκαθορισµένα 

επίσης, θα πρέπει να είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες των µεντόρων. Τη σηµασία των 

προκαθορισµένων στόχων και της πολύ καλής γνώσης αυτών και από τα δύο µέρη της µεντορικής 

σχέσης αναγνωρίζεται τόσο από την Ulla Lindgren (2005) όσο και από τους Harrison et al. (2006). 

Ενώ οι Roehrig et al.(2008), στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγαν, τονίζουν τη χρηστικότητα της 

τήρησης «Ηµερολογίου» της µεντορικής σχέσης, ως µια πρακτική εξαιρετικά αποτελεσµατική.  

Μια σειρά από µελέτες έχουν δείξει ότι, η συµβουλευτική καθοδήγηση είναι πιο 

αποτελεσµατική όταν «συναντά» και ανταποκρίνεται, στις ανάγκες του καθοδηγούµενου/µαθητή. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι µέντορες των αρχαρίων εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σέβονται τους 

µαθητευόµενούς τους (mentees) ως ενηλίκους µαθητές, λαµβάνοντας υπόψη τα ατοµικά τους στυλ 

µάθησης, και να εξασφαλίζουν σε κάθε στιγµή ότι οι στρατηγικές που  χρησιµοποιούν για να 

υποστηρίξουν την µάθηση τους ανταποκρίνονται στις ανησυχίες τους και στο στάδιο ανάπτυξής τους 

(Lindgren, 2005; Valencic Zuljan & Vogrinc, 2007).  

Σε πρώιµο στάδιο στη µεντορική σχέση, ο µέντορας θα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει 

τον µαθητευόµενό του να προσδιορίσει και να εξετάσει κριτικά τις αντιλήψεις του για τη διδασκαλία, 

τη µάθηση αλλά και για την συµβουλευτική καθοδήγηση η οποίες µπορεί µε κάποιον τρόπο να 

εµπεριέχει εµπόδια για τη µετέπειτα µάθηση και ανάπτυξή του (Hobson et al., 2009). 

 Στο επόµενο στάδιο, πολυάριθµες µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ένα από τα πιο σηµαντικά 

στοιχεία µια επιτυχηµένης µεντορικής σχέσης είναι οι παρακολουθήσεις µαθηµάτων (τόσο του 

µέντορα όσο και του καθοδηγούµενου) µε επακόλουθη ανάλυση των διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων του καθοδηγούµενου από τον µέντορά του 

αποδεικνύεται να έχει µεγαλύτερη αξία, όταν ακολουθείται από διαλογική συζήτηση και 

δηµιουργικό αναστοχασµό (reflection) πάνω στη διδακτική πράξη. Όταν δηλαδή οι στόχοι των 

µαθηµάτων έχουν συµφωνηθεί σε κατάλληλο χρόνο πριν από την διεξαγωγή τους, και όταν η 

συζήτηση µετά την παρατήρηση: (i) πραγµατοποιείται µε έναν ευαίσθητο, µη απειλητικό τρόπο, (ii) 

εστιάζει σε συγκεκριµένες πτυχές της διδασκαλίας του καθοδηγούµενου, και (iii) παρέχει µια 

ευκαιρία για ουσιαστικό και εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ του µέντορα και του καθοδηγούµενου, 

ο οποίος περιλαµβάνει µια από κοινού  διερεύνηση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών της 

διδασκαλίας του καθοδηγούµενου, µια συζήτηση για τις πιθανά αποτελέσµατα της παρατηρούµενης 

διδασκαλίας, καθώς και την ανάπτυξη των ιδεών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν η 

καθοδηγούµενου για να ξεπεράσει τυχόν προβλήµατα ή αδυναµίες (Lindgren,2005; Lee & Feng, 

2007; Hobson et al., 2009). 

3. Επαγγελματική ανάπτυξη 

3.1. Στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Η Παπαναούµ, (2005), αναφέρει τέσσερις κρίσιµες φάσεις της πορείας των εκπαιδευτικών τις 

οποίες συσχετίζει µε τις ανάλογες ρυθµίσεις/παρεµβάσεις της πολιτείας/φορέων καθώς επίσης µε τις 

φάσεις της προσωπικής – ατοµικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριµένα: 

Α. Ως πρώτη φάση αναφέρει τον προσανατολισµό στο επάγγελµα, που σχετίζεται µε τους 

όρους εργασίας, εξέλιξης, καθορισµού µισθών από πλευράς πολιτείας και µε το κριτήριο της ζήτησης 

από την πλευρά της προσωπικής ανάπτυξης. 

Β. Η δεύτερη φάση είναι η προετοιµασία στο επάγγελµα, που, σε ό,τι αφορά την πολιτεία, 

αντιστοιχεί στην οργάνωση σπουδών και στα προγράµµατα σπουδών των φορέων αρχικής 

εκπαίδευσης και στην ποιότητα της επαγγελµατικής µάθησης, αναφορικά µε την προσωπική 

ανάπτυξη. 
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Γ. Η τρίτη φάση είναι η είσοδος στο επάγγελµα, που επηρεάζεται από ενέργειες της πολιτείας 

σχετικά µε την πιστοποίηση, την επιλογή και την τοποθέτηση και σχετίζεται µε το κριτήριο της 

επαγγελµατικής επάρκειας του τοµέα της προσωπικής ανάπτυξης. 

∆. Η τέταρτη φάση ονοµάζεται σταδιοδροµία στο επάγγελµα, αφορώντας τις ρυθµίσεις ή 

παρεµβάσεις της πολιτείας και των φορέων στις προοπτικές εξέλιξης, στις συνθήκες εργασίας, στην 

υποδοµή, τοµείς οι οποίοι αντιστοιχούν µε την ικανοποίηση από το επάγγελµα στην προσωπική 

ανάπτυξη. Επίσης, η φάση της σταδιοδροµίας στο επάγγελµα αντιστοιχεί από πλευράς 

πολιτείας/φορέων στην επιµόρφωση, στην ενδοσχολική επιµόρφωση, στις άτυπες µορφές 

συνεργατικής µάθησης και στην αυτοµόρφωση, που επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελµατικής 

µάθησης, από πλευράς προσωπικής ανάπτυξης (Παπαναούµ, 2005).  

Ο Ξωχέλλης, (2006), αναγνωρίζει επίσης πως η συνεχιζόµενη εκπαίδευση αποκτά σήµερα 

ιδιαίτερη βαρύτητα και συνδέεται µε την ανάπτυξη της σχολικής µονάδας του εκπαιδευτικού. 

Αναφέρει πως διακρίνονται διάφοροι κύκλοι κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά 

αναφέρει τον πρώτο κύκλο της «επιβίωσης», κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, 

τον δεύτερο κύκλο της «προσαρµογής», που κρατά τέσσερα χρόνια και τον τρίτο κύκλο της 

«ωριµότητας» που ξεκινά από το πέµπτο έτος υπηρεσίας κι έπειτα. ∆ιαπιστώνει πως το επάγγελµα 

του εκπαιδευτικού δεν µπορεί να οριστεί µε τα κλασικά κριτήρια των «ελευθέριων» επαγγελµάτων, 

(όπως π.χ. του γιατρού ή του δικηγόρου), και πως το µοντέλο του «εξελισσόµενου» ή «µανθάνοντος»  

εκπαιδευτικού,  έδωσε  τη  θέση  του  στο  µοντέλο  του  «ειδικού» εκπαιδευτικού (Ξωχέλλης, 2006).  

Ο Ματσαγγούρας (2005) αναφέρει ότι οι επαγγελµατικές φάσεις της εξέλιξης του 

εκπαιδευτικού είναι: 

Α. Η Φάση της προσαρµογής (1-3 χρόνια), που καλύπτει τα πρώτα χρόνια του νεοδιόριστου 

και χαρακτηρίζονται από το έντονο άγχος του εκπαιδευτικού να επιβιώσει επαγγελµατικά και να 

διαχειριστεί ικανοποιητικά την διδακτική καθηµερινότητα.  

Β. Η φάση της ένταξης (4-6 χρόνια), η οποία ακολουθεί τα χρόνια της προσαρµογής και 

χαρακτηρίζεται από τη σχετική άνεση στη διαχείριση διδακτικών και οργανωτικών θεµάτων καθώς 

και από την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να γίνει αποδεκτός ως ισότιµο µέλος της σχολικής 

µονάδας. 

Γ. Η φάση του Πειραµατισµού (7-11 χρόνια), κατά την οποία ο εκπαιδευτικός – εφόσον έχει 

αισθανθεί ασφαλής και αποδεκτός από τον κλάδο του – αισθάνεται την ανάγκη να διευρύνει τις 

διδακτικές του προσεγγίσεις και αρχίζει να δοκιµάζεται µε πειραµατισµούς και την εφαρµογή 

καινοτοµιών, που πολλές φορές συνεπάγονται την επίτευξη συνεργασίας µε άλλους εκπαιδευτικούς.  

∆. Η Φάση της Επαγγελµατικής Κρίσης (12-19 χρόνια). Χαρακτηρίζεται και ως σταυροδρόµι 

στην επαγγελµατική καριέρα ενός εκπαιδευτικού. Στη φάση αυτή πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται, 

κάτω από το βάρος της ρουτίνας, άλλοι σε µεγαλύτερο και άλλοι σε µικρότερο βαθµό, κρίση 

ταυτότητας. Αρχίζουν να αµφιβάλλουν για το ρόλο τους, τις δυνατότητες της εκπαίδευσης και για 

την προοπτική βελτίωσης των πραγµάτων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιλέξουν ανάµεσα σε τρεις 

εναλλακτικές: 

α) στην έξοδο από το επάγγελµα (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα) 

β) στην αποδοχή της επαγγελµατικής αποτυχίας µε ότι αυτό συνεπάγεται για την µετέπειτα 

επαγγελµατική του συµπεριφορά, και 

γ) στην επανεξέταση που θα οδηγήσει σε µια νέα προσέγγιση των εκπαιδευτικών πραγµάτων 

και θα οδηγήσει στην εµπλοκή του σε µορφές δράσεις για µια θετικότερη αντιµετώπιση των 

καταστάσεων. 

Ε. Η φάση της επαγγελµατικής Ωριµότητας (20-30 χρόνια). Τα χαρακτηριστικά της φάσης 

αυτής εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο που βίωσε ο εκπαιδευτικός την προηγούµενη 

φάση. Αυτό σηµαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός διανύει αυτή την περίοδο µε έντονα τα συµπτώµατα 

της επαγγελµατικής εξουθένωσης, κάποιο πάλι µε έντονα τα χαρακτηριστικά του συντηρητισµού, 

ενώ ένα άλλο ποσοστό παραµένει ενεργό και αξιοποιεί την εµπειρία του για να κατανοήσει και να 
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επεξηγήσει προβληµατικές καταστάσεις, πράγµα που δεν µπορούσε να κάνει µε την ίδια ευκολία 

παλαιότερα.  

ΣΤ. Η φάση της επαγγελµατικής Αποστασιοποίησης (31-35 χρόνια), όπου η κοινωνική πίεση 

για να δοθεί χώρος στους νέους εκπαιδευτικούς δηµιουργούν τάσεις αποστασιοποίησης και 

απόσυρσης, δημιουργώντας ένα μείγμα θετικών και αρνητικών συναισθημάτων στους 

εκπαιδευτικούς (Ματσαγγούρας, 2005).   

Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τα παραπάνω ότι η πορεία των εκπαιδευτικών στο επάγγελµα 

είναι µια δυναµική πορεία που παρουσιάζει συνεχείς µεταβολές και µπορεί να επηρεαστεί από µια 

σειρά προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Επίσης, οι ανάγκες των εκπαιδευτικών που 

διανύουν αυτή την πορεία και µεταβαίνουν από το ένα στάδιο στο άλλο ποικίλουν και χρήζουν 

διαφορετικής αντιµετώπισης. Αυτό σηµαίνει ότι οι οποίες παρεµβάσεις γίνονται θα πρέπει να µην 

έχουν χαρακτήρα γενικό, µαζικό και να απευθύνονται σε όλο το σώµα των εκπαιδευτικών, γιατί είναι 

σίγουρο ότι θα αποτύχουν. 

3.2. Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 

Τα σύγχρονα µοντέλα της επαγγελµατικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών κατεξοχήν στηρίζονται 

σε θεωρίες συµπεριφορισµού και εστιάζουν περισσότερο στην απλή µετάδοση της γνώσης, ενώ 

συνήθως δεν έχουν συνέχεια και διάρκεια και δεν συνδέονται µε την καθηµερινή σχολική πρακτική 

(Paraskeva et al., 2008). Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν εκπαιδεύονται µε βάση τις αρχές του 

γνωστικού ή του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και δεν µπορούν να εφαρµόσουν στην τάξη τους 

τις γνώσεις που αποκοµίζουν από τέτοια προγράµµατα (Joyce & Showers, 2002).  

Σε γενικές γραµµές, µια σειρά θεωρητικών της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

εντοπίζουν στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία την ύπαρξη δύο ξεχωριστών µορφών δραστηριοτήτων 

και συναφών φιλοσοφικών ρευµάτων που διέπουν τόσο τα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης όσο 

και όλες τις δραστηριότητες που τα συνοδεύουν(και άρα και την επιµόρφωση-κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών) (Armour &Yelling, 2004; Garet et al., 2001; Hargreaves & Dawe, 1990).  

Αρχικά, την παραδοσιακή µορφή επαγγελµατικής ανάπτυξης, που χαρακτηρίζεται συνήθως 

από µια ποικιλία χαρακτηριστικών, τα οποία τοποθετούν σε εξέχουσα θέση την διαδικασία και τους 

εξωτερικούς συνεργάτες (Hargreaves & Dawe,1990). Μερικά από τα χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής µορφής επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι: τα µικρής διάρκειας εργαστήρια µε την 

παροχή µικρής έκτασης ανατροφοδότησης, προκαθορισµένες και στενά δοµηµένες δραστηριότητες, 

διδακτική µορφών διδασκαλίας βασισµένες στην παθητική µάθηση, αποπλαισιωµένη από τις 

πραγµατικότητες των σχολείων, όπου οι εξελίξεις και οι αλλαγές λαµβάνουν χώρα, και η έλλειψη 

αναστοχασµού στη διδασκαλία (Armour & Yelling,2004; Garet et al.,2001; Hargreaves & 

Dawe,1990).  

Οι επικριτές της παραδοσιακής προσέγγισης για την επαγγελµατική ανάπτυξη ισχυρίζονται ότι 

παρέχουν περιορισµένες ευκαιρίες ενεργητικής µάθησης στους εκπαιδευτικούς και, ως εκ τούτου, 

µπορούν να προκύψουν πολύ λίγες πιθανότητες πραγµατικής αλλαγής στην πρακτική των 

εκπαιδευτικών όταν ο χρόνος είναι περιορισµένος και οι δάσκαλοι δεν αντιµετωπίζονται ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος της διαδικασίας. Οι Garet et al. (2001) αντιτίθενται στην παραδοσιακή µορφή 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και προτείνουν ένα νέο στιλ επαγγελµατικής ανάπτυξης που θέτει τους 

εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας-µάθησης. Η πρόταση αυτή έχει πολλά 

κοινά µε την πρόταση των Hargreaves και Dawes (1990) για τη συνεργατική επαγγελµατική 

ανάπτυξη και την πρόταση των Armour και Yellings (2004) για την επαγγελµατική µάθηση. Η 

πρόταση αυτή επαγγελµατικής ανάπτυξης περιλαµβάνει: σταθερές ευκαιρίες µάθησης (µήνες και 

έτη), ηµι-δοµηµένα project, οικοδόµηση σχέσεων (µεταξύ των δασκάλων και των ειδικών, αν 

χρησιµοποιούνται), πλαισιωµένη γνώση και µάθηση, ανοιχτή στην πρακτική και έτοιµη να 

συµπεριλάβει νέες ιδέες και προβληµατισµούς, επικέντρωση στην ενεργητική µάθηση, που 

βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Knowles et al., 1998) και συµπερίληψη σχέσεων 

Συµβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) µεταξύ των εκπαιδευτικών. 
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4. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν καθίσταται σαφές ότι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση ανήκει 

στην περίπτωση των επιµορφωτικών δραστηριοτήτων που διαφέρουν από τα παραδοσιακές µορφές 

επιµόρφωσης και των συναφών µοντέλων της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Αντίθετα έχει όλα τα χαρακτηριστικά του µοντέλου της  Συνεργατικής Επαγγελµατικής Ανάπτυξης 

των Hargreaves & Dawe (1990) και της πρότασης των Armour &Yellings (2004) για την 

επαγγελµατική µάθηση. Αυτή τη διαπίστωση στηρίζεται καταρχήν στο γεγονός ότι στα επιτυχηµένα 

Προγράµµατα Συµβουλευτικής καθοδήγησης οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο κέντρο της 

διαδικασίας. Στα Προγράµµατα αυτά οι επιμοροφύμενοι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζονται ως 

ενήλικες εκπαιδευόµενοι και θεωρούνται ενεργοί συνδιαµορφωτές της διαδικασίας, προσδιορίζοντας 

την «επιµόρφωσή τους» ανάλογα µε τις δικές τους ανάγκες, ενώ η µάθηση λαµβάνει χώρα στο χώρο-

πλαίσιο του σχολείου, δηλαδή στο φυσικό πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευτικών.  

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ότι η Συμβουλευτική Καθοδήγηση, ως υποστηρικτική δοµή της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, έχει µεγάλες δυνατότητες να παράγει µια σειρά από 

οφέλη τόσο για τους µέντορες όσο και για τους καθοδηγούµενους, θέτοντας ως πρωταρχική 

προϋπόθεση την διάθεση των δύο μερών να δεχθούν εθελοντικά τη συμμετοχή τους στα 

προγράμματα συμβουλευτικής καθοδήγησης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην πράξη δεν έχουν εφαρμοστεί τέτοιου είδους προγράμματα 

και γι’αυτό προτείνεται να υιοθετηθεί από τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής, η πιλοτική 

εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων σε νέους εκπαιδευτικούς. Η θετική έκβαση των 

προγραμμάτων Συμβουλευτικής Καθοδήγησης θα οδηγούσε σε εκτεταμένη εφαρμογή του θεσμού 

του μέντορα, και την ανάδειξή του ως βασικό στέλεχος της εκπαίδευσης.  
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Εκπαιδευτικές έρευνες 

Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ο.Π. 2) ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.  
 

Ασλανίδης Θεόδωρος 

Υποψήφιος διδάκτορας 

 

Κουντούρη Κωνσταντίνα 

Εκπαιδευτικός 

Περίληψη  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της 

στάσης και της επίδοσης των μαθητών της Α΄ Λυκείου των δημόσιων σχολείων της Κύπρου που 

επέλεξαν τη Φυσική ως μάθημα κατεύθυνσης, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη 

σε δείγμα 686 μαθητών. Για τη διερεύνηση των στάσεων συντάχθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο 

το οποίο υποβλήθηκε στον ενδεδειγμένο έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας και με την αξιοποίηση 

του λογισμικού SPSS  έγινε η στατιστική ανάλυση με βάση την οποία αποτυπωθήκαν οι στάσεις του 

υπό διερεύνηση πληθυσμού απέναντι στο μάθημα και την επιστήμη της Φυσικής. Για την 

προσμέτρηση της επίδοσης συντάχθηκε διαγνωστικό  δοκίμιο του οποίου τα έργα αξιολογούσαν τόσο 

την ανταπόκριση των μαθητών στους γνωσιολογικούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων όσο 

και τον βαθμό στον οποίο αναπτυχθήκαν συγκεκριμένες ικανότητες. Επίσης διερευνήθηκε η 

διαφοροποίηση τόσο της στάσης όσο και της επίδοσης ανάλογα με το φύλο, το επίπεδο σπουδών των 

γονιών και την περιοχή διαμονής. 

 

Λέξεις κλειδιά: στάσεις, ικανότητες, Φυσική κατεύθυνσης 

1. Εισαγωγή 

Η επίδραση ενός εκπαιδευτικού συστήματος αποτυπώνεται, αφενός, στα μαθησιακά 

αποτελέσματα στα διάφορα αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις γνώσεις και τις 

ικανότητες που αποκτούν τα παιδιά και, αφετέρου, στις στάσεις που αυτά διαμορφώνουν.  

Οι στάσεις απέναντι στην επιστήμη και τα συναφή με αυτήν μαθήματα θεωρούνται σημαντικός 

παράγοντας για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των παιδιών (Tytler & Osborne, 2012) 

ενώ, ενδεχομένως, ο παράγοντας αυτός να επηρεάζει σημαντικά την επίδοσή τους στα εν λόγω 

μαθήματα (Steiner & Sullivan, 1984; Lovelace & Brickman, 2017). Έτσι, το ερευνητικό πεδίο στο 

θέμα των στάσεων απέναντι στην επιστήμη εκτείνεται πίσω στον χρόνο για πάνω από σαράντα 

χρόνια (Osborne et al., 2003) ενώ έχει μεγάλο εύρος.  

Οι ερευνητές στον τομέα αυτό προσπαθούν να καταγράψουν τις στάσεις του εκάστοτε 

πληθυσμού που εξετάζεται για να εξαγάγουν συμπεράσματα για τους παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωσή τους, καθώς και τις όποιες διαφοροποιήσεις καταγράφονται ανάλογα με παράγοντες 

όπως το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών, το επίπεδο σπουδών των γονέων, 

τη διαμονή σε αστική περιοχή ή στην επαρχία κλπ.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών διαφοροποιούνται έντονα από χώρα σε χώρα λόγω των 

διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και των κοινωνικών διαφορών που υπάρχουν 

(Papanastasiou & Zembylas, 2004). Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για εκ νέου μέτρηση και 
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καταγραφή των στάσεων, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να βασισθούν σε αυτά 

αποφάσεις που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής υιοθετήθηκε ο ορισμός της στάσης του μαθητή/τριας απέναντι 

στο μάθημα και την επιστήμη της Φυσικής ως η συναισθηματική τάση του μαθητή/τριας να αντιδρά 

θετικά ή αρνητικά απέναντι στο μάθημα και την επιστήμη της Φυσικής (Koballa, 1988;  Freedman, 

1998; Παπαναστασίου, 2002).  

Η προσμέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη διαδικασία για την 

αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων και της εξακρίβωσης του αναπτυξιακού 

επιπέδου των εκπαιδευόμενων, καθώς περνούν από το ένα επίπεδο στο άλλο,  διότι, ο κίνδυνος 

αποσύνδεσης των παιδιών από τη μαθησιακή διαδικασία είναι μεγάλος στην περίπτωση που υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ επιθυμητού και πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου. Ακόμα, με την ανάδειξη 

συστηματικών αποκλίσεων μεταξύ αποτελεσμάτων και στόχων, μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις 

και να γίνονται παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της απόκλισης αυτής. 

Όσον αφορά στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, η καταγραφή τόσο των στάσεων όσο και 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε παγκύπριο επίπεδο, γίνεται κυρίως μέσω της συμμετοχής της 

Κύπρου σε διεθνείς συγκριτικές έρευνες όπως η PISA και η TIMSS. Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών, 

οι Φ.Ε. αντιμετωπίζονται ως σύνολο και οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα εξάγονται για το σύνολο 

του μαθητικού πληθυσμού. Στην τελευταία έρευνα PISA το 2018 φάνηκε όμως ότι τα παιδιά που 

ανήκουν στην Ομάδα Προσανατολισμού 2, στην οποία μαθήματα προσανατολισμού είναι τα 

Μαθηματικά και η Φυσική, έχουν σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά των 

υπόλοιπων Ομάδων Προσανατολισμού (Μοδέστου & Νικολάου, 2020).  

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του εν λόγω πληθυσμού θα 

πρέπει να μελετηθούν χωριστά, αφού για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μιας μαθησιακής 

διαδικασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες αυτών που πρόκειται να την παρακολουθήσουν (Stabback, 2016). 

Ακόμα, στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα το μάθημα της Φυσικής διδάσκεται με 

ξεχωριστό Α.Π. από τις υπόλοιπες Θετικές Επιστήμες και από ξεχωριστό εκπαιδευτικό (καθηγητή 

Φυσικής). Έτσι, τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα είναι πιο ασφαλή, όταν η έρευνα 

επικεντρωθεί στην επίδραση του μαθήματος της Φυσικής στη στάση που διαμορφώνουν οι μαθητές 

απέναντι στο μάθημα και την επιστήμη της Φυσικής καθώς και στις επιδόσεις των μαθητών σε 

συνάρτηση με τις στοχεύσεις του Α.Π. της Φυσικής στο Γυμνάσιο (Ασλανίδης et al., submitted). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη 

συλλογή των δεδομένων, του τρόπου που έγινε η στατιστική επεξεργασία τους και τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν όσον αφορά : 

• Στη διερεύνηση και την καταγραφή των στάσεων και των πεποιθήσεων των μαθητών 

απέναντι στο μάθημα της Φυσικής, των παραγόντων που τις διαμορφώνουν καθώς και του 

τρόπου με τον οποίο αυτές διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο, την περιοχή διαμονής και 

το επίπεδο σπουδών των γονέων.  

• Στην καταγραφή του βαθμού στον οποίο οι μαθητές της Α’ Λυκείου (Ο.Π.2) ανταποκρίνονται 

στους γνωσιολογικούς στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) του Γυμνασίου, ως 

επίσης και του βαθμού στον οποίον έχουν ανάπτυξει συγκεκριμένες ικανοτήτες.Επίσης, στην 

καταγραφή τυχόν διαφοροποίησης των πιο πάνω, σε σχέση με το φύλο, την περιοχή διαμονής 

και το επίπεδο σπουδών των γονέων.  

Ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται η έρευνα είναι οι μαθητές που φοιτούν στην Α’ Λυκείου 

των δημόσιων σχολείων της Κύπρου και επέλεξαν την Ο.Π.2. Για τις ανάγκες της έρευνας 
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χρησιμοποιήθηκε δείγμα το οποίο αποτέλεσαν 686 μαθητές και μαθήτριες που φοίτησαν τις σχολικές 

χρονιές 2015 - 2016 μέχρι 2018 - 2019 (2015: Ν = 245, 2016: Ν = 155, 2017: Ν = 143, 2018: Ν = 

143) σε 8 διαφορετικά Λύκεια της Κύπρου. Οι συμμετέχοντες είχαν τόπο διαμονής τόσο σε αστικές 

περιοχές (68%) όσο και στην επαρχία (32%). Ως προς το φύλο, συμμετείχαν 321 αγόρια (47%) και 

365 κορίτσια (53%). Το επίπεδο σπουδών  των γονέων ήταν, όσον αφορά στη μητέρα,  απόφοιτες 

Δημοτικού (2,5%), απόφοιτες Γυμνασίου (5.0%), απόφοιτες Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής (33,6%) 

και απόφοιτες Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (58.9%) ενώ, όσον αφορά στον πατέρα, ήταν 

απόφοιτοι Δημοτικού (3,3%), απόφοιτοι Γυμνασίου (5.8%), απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής 

(42,6%) και απόφοιτοι Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (48.3%). 

 Για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας έχουν συνταχθεί:  

• Ένα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των παιδιών που 

συμμετέχουν στην έρευνα και την αποτύπωση των στάσεών τους  απέναντι στην επιστήμη 

και το μάθημα της Φυσικής, (Παράρτημα 1 ). 

• Ένα διαγνωστικό δοκίμιο το οποίο διερευνά την επάρκεια των μαθητών στις 

γνωσιολογικές στοχεύσεις των Α.Π και τον βαθμό ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων 

(Παράρτημα 2). 

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με βάση την κλασική θεωρία μέτρησης (ΚΘΜ)  CTT–Classical 

Test Theory (πραγματική βαθμολογία), διότι το κάθε στοιχείο ήταν ισοδύναμο (DeVellis, 2003). 

Επίσης τα περισσότερα από τα αντίστοιχα διαθέσιμα εργαλεία είναι βασισμένα στην ίδια θεωρία 

(Glynn et al., 2011). Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε έλεγχο εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας.  

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, καταγράφονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

μαθητή όπως το φύλο, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, ο τόπος μόνιμης κατοικίας και το 

επίπεδο σπουδών των γονιών. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις, σε 5-βάθμια κλίμακα Likert από 

«διαφωνώ απόλυτα» έως «συμφωνώ απόλυτα», στοχεύουν να καταγράψουν τις στάσεις των μαθητών 

απέναντι στο μάθημα της Φυσικής και απέναντι στην επιστήμη της Φυσικής. Υπήρχε επίσης μια 

ερώτηση με την οποία ανιχνεύεται η επίδραση από τους φίλους.  

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, υπάρχει μια ερώτηση ανοικτού τύπου στην οποία οι 

μαθητές καλούνται να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους για το μάθημα της Φυσικής και να 

εισηγηθούν τρόπους για τη βελτίωσή του. 

Κατά την εγκυροποίηση του ερωτηματολογίου έγινε διερευνητική ανάλυση παραγόντων για 

να προκύψουν οι παράγοντες οι οποίοι εξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό της  διασποράς των 

απαντήσεων. Για τον κάθε παράγοντα έγινε έλεγχος της εσωτερικής συνέπειας με τον συντελεστή 

Cronbach-α ενώ ο συσχετισμός μεταξύ των παραγόντων διερευνήθηκε με τον υπολογισμό του 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson. Στη συνέχεια, για το σύνολο του δείγματος 

προσδιορίστηκε το επίπεδο του κάθε παράγοντα με τον υπολογισμό του μέσου όρου και της 

αντίστοιχης τυπικής απόκλισης.  

Με υποβολή των δεδομένων σε στατιστικό έλεγχο Analysis of Variance (ANOVA) 

διερευνήθηκε η επίδραση του επίπεδου σπουδών των γονέων και η συσχέτιση των παραγόντων των 

στάσεων με τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι καθηγητές στο Γυμνάσιο. Αντίστοιχα,  η διερεύνηση 

της συσχέτισης των παραγόντων των στάσεων με το φύλο και την περιοχή διαμονής έγινε με το 

στατιστικό έλεγχο t-test.  

Όσον αφορά στο διαγνωστικό δοκίμιο, οι ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν γνωσιολογικούς 

στόχους είναι διαβαθμισμένες και ταξινομούνται κατά Bloom. Για τη διατύπωσή τους μελετήθηκαν 

τα Α.Π. του Γυμνασίου, εξεταστικά δοκίμια του Γυμνασίου, ερωτήσεις της έρευνας PISA και έγκυρα 

έργα αξιολόγησης όπως το FCI (Force Concept Inventory) (Hestenes et al., 1992).  

Οι ερωτήσεις που αποσκοπούν στην καταγραφή του βαθμού ανάπτυξης των ικανοτήτων, 

αφορούν ως επί το πλείστο συγκείμενο εκτός των όσων διδάχθηκαν οι μαθητές στην τάξη ώστε να 
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διαφανεί κατά πόσον απαντούν αξιοποιώντας τις συγκεκριμένες ικανότητες και όχι αναπαράγοντας 

απαντήσεις τις οποίες είχαν απομνημονεύσει.  

Για το σύνολο του δείγματος υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η αντίστοιχη τυπική απόκλιση 

τόσο για το σύνολο του δοκιμίου όσο και για την ομάδα των ερωτήσεων που αξιολογούσαν γνώσεις 

και για την ομάδα των επί μέρους ερωτήσεων που αξιολογούσαν ικανότητες.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μονομεταβλητή στατιστική συσχέτιση της επίδοσης στο 

διαγνωστικό ως σύνολο και των επιδόσεων στα επιμέρους τμήματα του γραπτού με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Η συσχέτιση των επιδόσεων με το φύλο και τον τόπο διαμονής 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατικού ελέγχου t-test  ενώ με το επίπεδο σπουδών των γονέων 

η συσχέτιση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατικού ελέγχου  ANOVA. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η παραγοντική ανάλυση κατέδειξε 7 παράγοντες για τις στάσεις οι οποίοι εξηγούν το 65% της 

συνολικής διασποράς των απαντήσεων. Οι δηλώσεις και η ομαδοποίηση στους 7 παράγοντες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. 

 

Παράγοντας Δηλώσεις N 

Επιτυχία στο μάθημα της Φυσικής. 35,36,37 3 

Προτίμηση στη Φυσική ως μάθημα/επάγγελμα που θα 

επιλέξουν. 

12,14,20,23,33 5 

Ικανοποίηση από εκπαιδευτικούς, περιεχόμενο 

μαθήματος, κλίμα τάξης. 

27,28,29,30,34 5 

Ενδιαφέρον για την επιστήμη της Φυσικής. 1,3,4,7,15 5 

Ενδιαφέρον για το μάθημα της Φυσικής. 10,16,17,22 4 

Η άξια της επιστήμης της Φυσικής.  5,6,8,9 4 

Συμμέτοχη στο μάθημα της Φυσικής. 11,18,24,25,32 5 

 ΣΥΝΟΛΟ 31 

 

Το γράφημα παρουσιάζει την κατανομή αναφορικά με τους παράγοντες των Στάσεων.  

Στο γράφημα A παρουσιάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από τις διαδικασίες της 

μάθησης και από τους εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία των μαθητών έχει σκορ μεταξύ 3 και 4 ενώ ο 

αντίστοιχος μέσος όρος για τον συγκεκριμένο παράγοντα είναι 3,4. Υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση 

στις απαντήσεις των μαθητών αφού αυτοί προέρχονταν από διαφορετικά Γυμνάσια και διδάσκονταν 

από διαφορετικούς καθηγητές. Με δεδομένο ότι η έρευνα απευθύνθηκε στους μαθητές που επέλεξαν 

τη Φυσική ως μάθημα κατεύθυνσης, κρίνεται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ώστε να βελτιωθεί 

ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από το μάθημα της Φυσικής. Η διδασκαλία αποτελεί μια από 

τις κύριες συνιστώσες στην ανάπτυξη θετικών στάσεων όπως υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνών 

(Stipek et al., 1998; Osborne et al., 2003), και ως εκ τούτου όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να μεριμνούν 

για τη βελτιστοποίηση της.  

Στο γράφημα B παρουσιάζεται η τοποθέτηση των φίλων των συμμετεχόντων απέναντι στη 

Φυσική. Ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 2,9 ενώ 44% των μαθητών δήλωσαν ότι ούτε συμφωνούν, 

ούτε διαφωνούν με τη συγκεκριμένη δήλωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η έρευνα διεξάγεται 

στην αρχή της Α’ Λυκείου, πριν προλάβουν οι μαθητές να ενσωματωθούν στο νέο περιβάλλον. 

Φαίνεται ότι η προτίμηση των μαθημάτων δεν είναι ισχυρό κριτήριο στη διαμόρφωση της παρέας 

τους σε αυτό το στάδιο.  
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Στο γράφημα Γ αποτυπώνεται το σχετικά υψηλό ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη 

της Φυσικής. Ο μέσος όρος για τον αντίστοιχο παράγοντα είναι 3,5. Υπάρχει όμως διακύμανση που 

οφείλεται στις διαφορετικές ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον παράγοντα αυτό αφού το 

ενδιαφέρον που δείχνουν δεν φαίνεται να συνοδεύεται από αντίστοιχη προθυμία να διαβάσουν 

έντυπα μέσα για να τον ικανοποιήσουν. 

Το γράφημα Δ παρουσιάζει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής. Το 

ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα ψηλό, μέσος όρος 4,2 κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο αφού πρόκειται 

για τους μαθητές που επέλεξαν τη Φυσική ως μάθημα κατεύθυνσης. Το χαρακτηριστικό αυτό 

διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με μετρήσεις που αφορούν στο σύνολο των μαθητών της 

ηλικίας αυτής (Μοδέστου & Νικολάου, 2020).  

Στο γράφημα Ε αποτυπώνεται ο βαθμός προθυμίας των μαθητών να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες του μαθήματος της Φυσικής. Στον παράγοντα αυτό, καταγράφεται μέσος όρος 4,0. Το 

αυξημένο ενδιαφέρον οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μαθητές που αποτελούν το δείγμα, είναι 

μαθητές που επέλεξαν τη Φυσική ως μάθημα κατεύθυνσης. Το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο 

δόθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, περίοδο κατά την οποία η στάση των μαθητών απέναντι 

στο μάθημα είναι πιο θετική. Η θετική αυτή στάση όμως, δεν είναι δεδηλωμένη. Γι’ αυτό, ο 

σχεδιασμός του μαθήματος θα πρέπει να τη διατηρεί, να την ενισχύει και να υποδαυλίζει συνεχώς το 

κίνητρο για μάθηση.  

Το γράφημα Ζ εκφράζει την πεποίθηση των μαθητών για την επάρκειά τους στη Φυσική, όπως 

την αντιλαμβάνονται από τους βαθμούς που πέτυχαν στο μάθημα της Φυσικής στο Γυμνάσιο. Ο 

αντίστοιχος μέσος όρος είναι 4,0 με ισχυρή συγκέντρωση στις δύο υψηλότερες βαθμίδες της 

κλίμακας. 

Στο γράφημα Η αποτυπώνεται η προτίμηση των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής καθώς και 

η συσχέτιση του μαθήματος αυτού με το επάγγελμα που θα επιλέξουν. Στο γράφημα Θ αποτυπώνεται 

η αξία που προσδίδουν οι μαθητές στην επιστήμη της Φυσικής. Ο μέσος όρος που καταγράφηκε 

στους δύο αυτούς παράγοντες είναι 3,9 και 4,1 αντίστοιχα. 

 

 
 

Γράφημα: Κατανομή (ιστόγραμμα συχνοτήτων) των παραγόντων Στάσεων (Ν = 686). 

 

Από τη διερεύνηση των συσχετίσεων ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και τους 

παράγοντες των στάσεων, φαίνεται να επαληθεύεται η άποψη ότι η διδασκαλία είναι κύρια αιτία 
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επίδρασης στη διαμόρφωση της στάσης των μαθητών αφού ταυτοποιήθηκαν αρκετές τάσεις και 

συσχετίσεις ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και στους παράγοντες των στάσεων όπως 

αυτοί διαμορφώθηκαν από την παραγοντική ανάλυση.  

Ανάμεσα στις συσχετίσεις που καταγράφηκαν, ξεχωρίζουν τα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης 

που καταγράφονται όσο αυξάνεται η συχνότητα με την οποία εντάσσονται πειραματικές επιδείξεις 

στο μάθημα και όσο αυξάνεται η συχνότητα με την οποία δίδεται η ευκαιρία στους μαθητές να 

δουλέψουν σε ομάδες. 

Ακόμα ένα δεδομένο που προέκυψε, το οποίο ίσως να μην ήταν τόσο αναμενόμενο, είναι το 

γεγονός ότι η συχνή επίλυση ασκήσεων συσχετίζεται θετικά με τον βαθμό ικανοποίησης, με το 

ενδιαφέρον καθώς και με τη διάθεση για συμμετοχή στις διαδικασίες του μαθήματος τα οποία 

εκδηλώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που αντιπροσωπεύουν τον υπό διερεύνηση πληθυσμό ενώ, 

αποτιμάται θετικά από τους εν λόγω μαθητές και η συχνή αξιοποίηση φύλλων εργασίας στο μάθημα.    

Στην ερώτηση ανοικτού τύπου από τους 686 μαθητές, απάντησαν οι 481.  

Οι 265 μαθητές, ποσοστό 55% αυτών που ανταποκρίθηκαν, εισηγούνται την ένταξη 

περισσότερων πειραμάτων στη διδασκαλία της Φυσικής. Η εισήγηση των μαθητών είναι συμβατή με 

τη φύση του μαθήματος αλλά και με τις προτεινόμενες από την έρευνα διδακτικές μεθόδους αφού τα 

πειράματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής (Osborne & 

Dillon, 2003). Μέσα από την πειραματική διαδικασία οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με 

πραγματικά ή εικονικά αντικείμενα ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες, τα φαινόμενα και τους νόμους 

της Φυσικής (Zacharia, 2007).  

Από τη συσχέτιση στάσεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φάνηκε ότι τα κορίτσια 

δείχνουν ελαφρώς θετικότερη στάση για συμμετοχή στις διαδικασίες του μαθήματος, στοιχείο που 

ενδεχομένως να καταδεικνύει αυξημένα εσωτερικά  κίνητρα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του μαθήματος. 

Όσον αφορά στη διαφοροποίηση του επιπέδου των στάσεων σε σχέση με το επίπεδο σπουδών 

των γονέων, από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι η πεποίθηση επάρκειας επιτυχίας όπως 

καταγράφεται από τις απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών στις δηλώσεις που αποτελούν 

τον παράγοντα «Επιτυχία στο μάθημα της Φυσικής» συσχετίζεται με το επίπεδο σπουδών των 

γονέων. 

Δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα παιδιά που διαμένουν 

στην Πόλη ή στο Χωριό ως προ τις στάσεις τους.  

 

2.2.1 Τα Αποτελέσματα του Διαγνωστικού Δοκιμίου 

Η κάθε απάντηση στα θέματα του διαγνωστικού δοκιμίου χαρακτηριζόταν με βάση τον οδηγό 

διόρθωσης ως ακολούθως: 

 

Χαρακτηρισμός Μονάδες 

Δεν απάντησε 0 

Ελλιπής              0 

Εν Μέρει Σωστή  1 

Σωστή                   2 

 

 

Το δείγμα των 686 μαθητών έχει μέσο όρο επίδοσης στο σύνολο του δοκιμίου 22,3 στα 38 (τ.α. 

5,8). Η μέση επίδοση στα θέματα Γνωσιολογικής Επάρκειας είναι 14.6 στα 26 (τ.α. 4,5) και στις 

Ικανότητες 11 στα  18 (τ.α. 3,1). Το μέσο σκορ σε κάθε θέμα παρουσιάζεται στον πίνακα 2. 

Οι επιδόσεις αυτές  είναι αρκετά πιο ψηλές από τις αντίστοιχες μέσες επιδόσεις του συνόλου 

του μαθητικού πληθυσμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της ερευνάς PISA 
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(Μοδέστου & Νικολάου, 2020).  Όμως, εάν λάβουμε υπόψη ότι το δείγμα αποτελείται από τους 

μαθητές που έχουν επιλέξει τη Φυσική ως μάθημα κατεύθυνσης, οι ελλείψεις που καταγράφονται, 

δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την πιθανότητα να αποτύχουν στην εκπλήρωση των στόχων 

τους. 

 
 

Πίνακας 2: Μέσος όρος ανά θέμα (Ν = 686). 

 

  Μέσος Όρος 

(Τυπική Απόκλιση) 

ΘΕΜΑ 1 1,2(0,8) 

ΘΕΜΑ 2 1,5(0,7) 

ΘΕΜΑ 3 0,6(0,8) 

ΘΕΜΑ 4 1,3(0,8) 

ΘΕΜΑ 5 1,7(0,7) 

ΘΕΜΑ 6 [(α)] 1,9(0,5) 

                [(β)] 0,9(1,0) 

ΘΕΜΑ 7 1,4(0,9) 

ΘΕΜΑ 8 1,5(0,8) 

ΘΕΜΑ 9 [(α)] 1,2(1,0) 

                [(β)]  0,9(1,0) 

ΘΕΜΑ 10 0,7(1,0) 

ΘΕΜΑ 11 [(α)] 1,7(0,6) 

                  [(β)] 1,3(0,8) 

ΘΕΜΑ 12 0,5(0,8) 

ΘΕΜΑ 13 1,6(0,7) 

ΘΕΜΑ 14 [(α)] 1,4(0,9) 

                  [(β)] 1,3(0,8) 

                  [(γ)] 0,2(0,5) 

Σκορ-Γνωσιολογική Επάρκεια 14,6(4,5) 

Σκορ-Ικανότητες  11(3,1) 

Συνολική Επίδοση 22,3(5,8) 

 

Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι τα αγόρια έχουν υψηλότερη μέση επίδοση στο σύνολο 

του διαγνωστικού δοκιμίου αλλά και στα 2 επί μέρους τμήματά του όπως φαίνεται στον πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3: Σύγκριση μέσου όρου επιδόσεων ανάμεσα στο φύλο (t-test). 

 

  Άρρεν,  

N = 321 

Θήλυ,  

N = 365 

p.value 

Συνολική Επίδοση 23.5(6.1) 21.3(5.3) <0.001 

Γνωσιολογική Επάρκεια 15.7(4.6) 13.6(4.2) <0.001 

Ικανότητες 11.3(3.3) 10.8(2.9) 0.045 

 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4, τα παιδιά που διαμένουν στην Πόλη έχουν υψηλότερη 

μέση επίδοση στο σύνολο του διαγνωστικού δοκιμίου σε σχέση με τα παιδιά που διαμένουν στο 

Χωριό. Η διαφορά αυτή προκύπτει από την καλύτερη ανταπόκριση των παιδιών που μένουν σε 
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αστική περιοχή στο τμήμα του δοκιμίου που διερευνά την γνωσιολογική επάρκεια αφού στο τμήμα 

που αφορά στις Ικανότητες, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
Πίνακας 4: Σύγκριση μέσου όρου επιδόσεων ανάμεσα στην περιοχή διαμονής (t-test). 

 

  Πόλη,  

N = 455 

Χωριό,  

N = 219 

 p.value 

Συνολική Επίδοση 22.7(6.0) 21.5(5.4) 0.011 

Γνωσιολογική Επάρκεια 14.9(4.6) 13.8(4.2) 0.003 

Ικανότητες 11.1(3.2) 10.9(3.1) 0.3 

 

Όπως φαίνεται στους πίνακες 5 και 6 μεγαλύτερο επίπεδο σπουδών τόσο του πατέρα όσο και 

της μητέρας συσχετίζεται με υψηλότερη μέση επίδοση στο σύνολο του διαγνωστικού δοκιμίου αλλά 

και στα 2 επί μέρους τμήματά του.  

 
Πίνακας 5: Σύγκριση μέσου όρου επιδόσεων ανά επίπεδο σπουδών πατέρα. ANOVA test. 

 

  Δημοτικό/ 

Γυμνάσιο,  

N = 49 

Λύκειο/ Τεχνική 

Σχολή, N = 265 

Πανεπιστήμιο, 

N = 356 

Τιμή 

σημαντικότητας 

(p.value) 

Συνολική 

Επίδοση 

19.9(5.7) 21.6(5.7) 23.1(5.8) <0.001 

Γνωσιολογική 

Επάρκεια 

12.6(4.4) 14.0(4.3) 15.2(4.6) <0.001 

Ικανότητες 9.9(3.4) 10.8(3.1) 11.3(3.1) 0.008 

 
Πίνακας 6: Σύγκριση μέσου όρου επιδόσεων ανά επίπεδο σπουδών μητέρα. ANOVA test. 

 

  Δημοτικό/ 

Γυμνάσιο, 

 N = 49 

Λύκειο/ 

Τεχνική 

Σχολή,  

N = 265 

Πανεπιστήμιο, 

N = 356 

Τιμή 

σημαντικότητας 

(p.value) 

Συνολική Επίδοση 19.4(5.8) 21.1(5.4) 23.2(5.8) <0.001 

Γνωσιολογική Επάρκεια 12.3(4.8) 13.6(4.1) 15.2(4.6) <0.001 

Ικανότητες 10.0(3.2) 10.5(3.1) 11.4(3.1) <0.001 

 

5. Συμπεράσματα 

Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο, αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο με το οποίο 

κάποιος μπορεί να καταγράψει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των μαθητών στους οποίους 

απευθύνεται, απέναντι στο μάθημα και την επιστήμη της Φυσικής. 

Το εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια που κάνουν να 

γνωρίσουν τους μαθητές τους, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς καθώς και από τους σχεδιαστές των 

Α.Π. ώστε να έχουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απόψεις για το μάθημα των 

μαθητών για τους οποίους προορίζεται το Α.Π. Θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 

αξιολόγησης του μαθήματος και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Με κατάλληλες τροποποιήσεις, το εργαλείο, θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε μαθητές άλλης 

ηλικίας ή άλλων Ομάδων Προσανατολισμού ενώ χρειάζονται κάποιες προσθήκες για να 

προσαρμοστεί στην τρέχουσα καθημερινότητα (κινητά τηλέφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.).  

(Ασλανίδης et al., submitted) 
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Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Δοκιμίου προέκυψαν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα.  

Από τα αποτελέσματα στα θέματα Θ.9(Α), Θ.10 και Θ.14, φαίνεται ότι η ανατροπή 

συνηθισμένων παρανοήσεων δεν επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη βάση αυτού του 

δεδομένου προτείνεται η αντιπαραβολή του περιεχομένου των Α.Π. με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφίας, όσον αφορά τις παρανοήσεις και τις λανθασμένες προϋπάρχουσες αντιλήψεις καθώς 

και η διαμόρφωση συγκεκριμένων έργων που θα αποσκοπούν στην ανατροπή του λανθασμένου 

προτύπου πριν την εισαγωγή του επιστημονικά ορθού. Αυτό το στάδιο της μεθοδολογίας του 

οικοδομισμού, έστω και αν προϋποθέτει χρονική δαπάνη για την υλοποίησή του, θα συμβάλει 

σημαντικά στην απαγκίστρωση των μαθητών και μαθητριών από τις λανθασμένες αντιλήψεις ώστε 

να κατανοούν περισσότερο και να υιοθετούν ευκολότερα το σωστό πρότυπο.      

Τα αποτελέσματα στα θέματα Θ.3, Θ.4 και Θ.12 στα οποία γίνεται διερεύνηση του βαθμού 

ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων καταδεικνύουν ότι οι μαθητές και μαθήτριες δεν ανέπτυξαν 

σε επάρκεια συγκεκριμένες ικανότητες. Όσον αφορά στα θέματα Θ.6(Α), Θ.8, Θ.11(Α) και ιδιαίτερα 

στο Θ.13, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές και μαθήτριες ανέπτυξαν με ικανοποιητική 

επάρκεια τις υπό διερεύνηση ικανότητες. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για να 

αναπτυχθούν συγκεκριμένες ικανότητες θα πρέπει να καλλιεργούνται στοχευμένα και συστηματικά.  

Στη βάση των πιο πάνω προτείνεται η συγκεντροποίηση των ικανοτήτων στην ανάπτυξη των 

οποίων θα στοχεύσει το μάθημα. Στη συνέχεια, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών προτείνεται 

να σχεδιαστούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στην περιοχή της ύλης όπου ενδείκνυται.       

Οι προτάσεις αυτές οριοθετούν κάπως περισσότερο το πλαίσιο στο οποίο μπορεί και 

ενδείκνυται να λειτουργεί η αυτονομία των εκπαιδευτικών, όμως το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί 

η αύξηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Το κυριότερο εύρημα της στατιστικής ανάλυσης κατά την οποία τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά σχετίστηκαν με τα αποτελέσματα του διαγνωστικού δοκιμίου είναι το γεγονός ότι οι 

μαθητές και οι μαθήτριες των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλότερο επίπεδο σπουδών υστερούν σε 

επίδοση τόσο στο γνωσιολογικό κομμάτι όσο και σε αυτό των ικανοτήτων σε σχέση με τα παιδιά των 

οποίων οι γονείς έχουν ψηλότερο επίπεδο σπουδών. Στη βάση του δεδομένου αυτού προτείνεται να 

ληφθεί ειδική μέριμνα, σε συνεργασία και με το γραφείο συμβουλευτικής και επαγγελματικής 

αγωγής του σχολείου, ώστε να απαλειφθεί αυτή η εγγενής ανισότητα. Το σχέδιο δράσης για το σκοπό 

αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει καθοδήγηση των γονέων ώστε να ασκούν πιο αποτελεσματικά 

την εποπτεία της ακαδημαϊκής εξέλιξης των παιδιών αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς 

των εκπαιδευτικών ώστε να παρέχουν περισσότερη στήριξη και κίνητρα στα παιδιά αυτά 

αξιοποιώντας και την τεχνολογία (π.χ ανατροφοδότηση κατά τη διεκπεραίωση της κατ’ οίκον 

εργασίας).  
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - Med  Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών γύρω 

από τη διαχείριση κρίσεων, λόγω των φυσικών καταστροφών και η διερεύνησή τους στις σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δείγμα της έρευνας συνίσταται από 100 

Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Α΄ Αθήνας (Περιφέρεια Αττικής). Για τη διεξαγωγή 

της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω της Google form, με το 

οποίο αναδείχτηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση κρίσεων, λόγω των φυσικών 

καταστροφών στη σχολική μονάδα. Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα οι εκπαιδευτικοί 
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αντιμετωπίζουν κρίσεις στα σχολεία που υπηρετούν και ζητούν να επιμορφωθούν σε θέματα 

διαχείρισης κρίσεων. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε το σχολείο να αποτελεί 

ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους/τις μαθητές/τριες όσο και τους/τις εκπαιδευτικούς.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική μονάδα, διαχείριση κρίσεων, φυσικές καταστροφές, επιμόρφωση. 

 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την έρευνα του Καραθάνου (2006), στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο πολλοί/ές 

λίγοι/ές Διευθυντές/τριες έχουν συγκροτήσει Ομάδες Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο τους, επειδή 

δεν έλαβαν ποτέ καμιά σχετική επιμόρφωση και τα σχέδια ετοιμότητας που καταρτίζονται δεν είναι 

λειτουργικά.  

Η διαχείριση και αντιμετώπιση σχολικών κρίσεων αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο στο 

οποίο θα πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι κοινωνικοί φορείς: Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Σχολικοί 

Σύμβουλοι, Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτές/τριες Ομάδων Αντιμετώπισης 

Κρίσης (Allen και συν. 2002). Όλα τα μέλη των σχολικών μονάδων να τύχουν συστηματικής 

επιμόρφωσης με σκοπό τη διάχυση γνώσεων καθώς η σωστή εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει και σε 

αποφυγή κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον (Barrios, Sleet και Mercy, 2003). Το κάθε σχολείο 

χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο και «ικανό να διενεργήσει την παρέμβαση στην 

κρίση» καθώς και ένα μοναδικό πλάνο επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης που να καταρτίζεται 

με βάση τη μοναδικότητα που συναντάται στα σχολεία (Brock και συν. 2005). O  Σαΐτης (2008) 

αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας και ενεργοποίησης των κρατικών 

υπηρεσιών, όπως είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, οι Πρώτες Βοήθειες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

με το σχολείο. Σύμφωνα με την έρευνα των Σαΐτη, Σαΐτη και Γουναρόπουλου (2008) «οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα». Στην έρευνα του Φώτου (2017) όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι πρέπει να 

επιμορφώνονται συστηματικά στην παροχή Πρώτων Βοηθειών. Στην έρευνα της Κοτσώρη (2018) οι 

σχολικές μονάδες δεν είναι εφοδιασμένες και στερούνται βασικού εξοπλισμού. 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με τις κρίσεις που εμφανίζονται στα σχολεία λόγω φυσικών 

καταστροφών. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί καλούνται να βρουν τρόπους σωστής διαχείρισης των  

δύσκολων καταστάσεων για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ποια είναι, όμως, η έννοια 

του όρου των φυσικών καταστροφών; 

• Φυσικές καταστροφές είναι τα ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι σεισμοί, οι  

κατολισθήσεις, οι πλημμύρες, το χιόνι, ο άνεμος και οι πυρκαγιές.  

Για τους Brock, Sandoval και Lewis (2005), το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που 

οφείλει να είναι πάντα υγιής και σε ισορροπία. Το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό πρέπει να 

χειριστεί το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο της διαχείρισης της κρίσης, δηλαδή κάθε επίδραση 

που προέρχεται είτε μέσα από το σχολείο είτε από το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και φυσικό 

περιβάλλον μετατρέποντας την επίδραση αυτή σε ευκαιρία για μια προσπάθεια ισορροπίας σε ένα 

νέο υψηλότερο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Σφακιανάκη (2006), η αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι μια διαδικασία 

αποτελούμενη από τη φάση της πρόβλεψης και σχεδίασης, της αποτροπής, της επέμβασης, της 

ανασυγκρότησης και της έρευνας. Η ανάκαμψη είναι η ανασυγκρότηση και περιέχει όλες εκείνες τις 

δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας της 

κρίσης όσο και στην επαναφορά του οργανισμού στην αρχική του υγιή κατάσταση. Η Χατζηχρήστου 

(2012) αναφέρει  δράσεις με βάση διεθνή εμπειρία, για τη διαχείριση κρίσεων.  

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εισήγησης επικεντρώνεται στο σχεδιασμό διαχείρισης 

κρίσεων στη σχολική μονάδα. Επίσης, παρουσιάζεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στη διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Αναφέρονται ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά 
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ερωτήματα, η μεθοδολογική προσέγγιση και το δείγμα. Γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας και εξάγονται μερικές προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Σκοπός  της  έρευνας  και  ερευνητικά  ερωτήματα 

Κρίνεται αναγκαία η ανάδειξη των απόψεων των Διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών 

όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσει το ζήτημα της διαχείρισης 

κρίσεων στη σχολική μονάδα, λόγω των φυσικών καταστροφών. Για τον σκοπό αυτό έγινε εκτενής 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σε ερευνητικό επίπεδο η εργασία μελέτησε τις απόψεις και τον βαθμό 

ετοιμότητας των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε θέματα  διαχείρισης 

κρίσεων, λόγω φυσικών καταστροφών στο σχολικό περιβάλλον.  

Ως ερευνητικά ερωτήματα ορίζονται τα ακόλουθα: 

1. Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν την κρίση λόγω φυσικών 

καταστροφών στη σχολική μονάδα; 

2. Είναι επιμορφωμένοι οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση κρίσεων και κατά πόσο έχουν 

καταρτίσει σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων; 

3. Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης; 

 

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου (κλίμακας ιεράρχησης Likert), ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αναφέρουν τον βαθμό του κατά πόσο 

γνωρίζουν τις προτάσεις του ερωτηματολογίου μέσα από μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Οι 

κλίμακες ιεράρχησης είναι πολύ χρήσιμες. Οι απαντήσεις αφενός διαβαθμίζονται, αφετέρου 

εμπεριέχουν έναν βαθμό ευαισθησίας και διαφοροποίησης με ποσοτικά δεδομένα (Cohen, Manion 

και Morrinson, 2007). Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτού τύπου. Οι 

ερωτήσεις ήταν χωρισμένες σε τρεις θεματικούς άξονες που αποτυπώνονται τόσο στο 

ερωτηματολόγιο όσο και στην ανάλυση. Ο πρώτος άξονας ήταν τα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία. 

Ο δεύτερος άξονας ήταν οι φυσικές καταστροφές, η ετοιμότητα της σχολικής μονάδας και το σχέδιο 

δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ο τρίτος άξονας ήταν η ανάγκη για την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

 
Πίνακας 2: Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση το Φύλο 

 

 Μεταβλητές f % 

Φύλο Άνδρες 39 39,0 

 Γυναίκες 61 61,0 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 100 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Α΄ Αθήνας. 

Παρατηρούμε ότι απάντησαν περισσότερες γυναίκες, δηλαδή 61, ενώ οι άντρες ήταν μόνο 39.  
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Πίνακας 2: Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση την Οικογενειακή Κατάσταση 

 

 Μεταβλητές f % 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος/η 
32 32,0 

 Έγγαμος/η 48 48,0 

 Διαζευγμένος/η 16 16,0 

 Χήρος/α 4 4,0 

Από τους 100 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι περισσότεροι δηλαδή το 48% 

των εκπαιδευτικών είναι έγγαμοι, ακολουθεί το 32% των εκπαιδευτικών που είναι άγαμοι, ενώ το 

16% είναι διαζευγμένοι και το 4% είναι χήροι. 

 
Πίνακας 3: Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση την Ειδικότητα 

 

 Μεταβλητές f % 

Ειδικότητα Γαλλικών  1 1,0 

 Αγγλικών 6 6,0 

 Γερμανικών  2 2,0 

 Εικαστικών 4 4,0 

 Φυσικής Αγωγής 10 10,0 

 Δασκάλων 50 50,0 

 Μουσικής 2 2,0 

 Πληροφορικής 6 6,0 

 Θεατρικής Αγωγής 2 2,0 

 Δασκάλων ΕΑΕ 17 17,0 

Στον Πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνά μας. Συγκεκριμένα έχουμε απαντήσεις από 01 Καθηγητή Γαλλικής γλώσσας, 06 

Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας, 02 Καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας, 04 Καθηγητές Εικαστικών, 10 

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 50 Δασκάλους, 02 Καθηγητές Μουσικής, 06 Καθηγητές 

Πληροφορικής, 02 Καθηγητές Θεατρικής Αγωγής και 17 Δασκάλους ΕΑΕ.  

 
Πίνακας 4: Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση τη Σχέση Εργασίας 

 

 Μεταβλητές f % 

Σχέση εργασίας Μόνιμοι 77 77,0 

 Αναπληρωτές 23 23,0 
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ 

Αθήνας. Το 77% των εκπαιδευτικών είμαι μόνιμοι, ενώ  το 23% των εκπαιδευτικών είναι 

αναπληρωτές/τριες. 

 
Πίνακας 5: Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση την άσκηση Διοικητικών καθηκόντων 

 

 Μεταβλητές f % 

Άσκηση Διοικητικών 

καθηκόντων 

Διευθυντής/ντρια 
15 15,0 

 Υποδιευθυντής/ντρια 
17 17,0 

 Όχι 68 68,0 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι 68 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ασκήσει ποτέ διοικητικά καθήκοντα 

στη σχολική μονάδα που υπηρετούν, οι 15 είναι Διευθυντές/ντριες και οι 17 είναι 

Υποδιευθυντές/ντριες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

δεν έχει διοικητική εμπειρία. 
 

 

Πίνακας 6: Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση το αν έχουν βιώσει φυσική καταστροφή 

 

 Μεταβλητές f % 

Έχουν βιώσει φυσική 

καταστροφή 

Ναι 
44 44,0 

 Όχι 56 56,0 

 

 

 
Σχήμα 1: Κατανομή των απαντήσεων των Εκπαιδευτικών με βάση τις φυσικές καταστροφές που έχουν βιώσει 

 

Οι 44 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έχουν βιώσει φυσική καταστροφή, ενώ οι υπόλοιποι 56 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν έχουν βιώσει. Ανάμεσα στους 44 εκπαιδευτικούς που έχουν βιώσει 

φυσικές καταστροφές οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν βιώσει σεισμό, ακολουθούν 

η χιονόπτωση και οι πλημμύρες, και τελευταίες έρχονται σε προτίμηση η πυρκαγιά, η ανεμοθύελλα 

και η κατολίσθηση. 

 

Σειρά1; 
ΣΕΙΣΜΟ; 

75%

Σειρά1; 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ; 

18% Σειρά1; 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣ

Η; 5%

Σειρά1; 
ΠΛΗΜΜΥΡΕ

Σ; 36%

Σειρά1; 
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣ

Η; 36%

Σειρά1; 
ΑΝΕΜΟΘΥΕ

ΛΛΑ; 14%

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
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Πίνακας 7 : Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση το αν νιώθουν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν σχολική κρίση 

 

 Μεταβλητές f % 

Νιώθουν 

προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν 

σχολική κρίση 

 

 

 

Καθόλου 5 5,0 

 Λίγο 28 28,0 

 Αρκετά 50 50,0 

 Πολύ 13 13,0 

 Πάρα  πολύ 4 4,0 

Στον συγκεκριμένο Πίνακα κατανέμονται οι απαντήσεις των Εκπαιδευτικών με βάση το αν 

νιώθουν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν σχολική κρίση. Οι 50 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως 

νιώθουν αρκετά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια σχολική κρίση. Οι 33 εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν, ότι νιώθουν προετοιμασμένοι σε μικρό βαθμό να αντιμετωπίσουν μια τέτοια σχολική 

κρίση. Ενώ, μόλις 17 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι νιώθουν σε μεγάλο βαθμό προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν μια τέτοια σχολική κρίση. 

 

Πίνακας 8 : Κατανομή των Εκπαιδευτικών με βάση αν ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ορίσει ομάδες αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών 

 Μεταβλητές f % 

Αν ο Σύλλογος 

Διδασκόντων έχει 

ορίσει ομάδες 

αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών 

 

 

 

 

Ναι 
75 75,0 

 Όχι 4 4,0 

 Δε γνωρίζω 21 21,0 

Από το σύνολο των 100 εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα οι 75 συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ορίσει Ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, 

οι 04 απάντησαν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν έχει ορίσει ομάδες. Εδώ βέβαια το 21% απάντησε 

ότι δεν γνωρίζει αν ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ορίσει ομάδες αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών. 

 

Πίνακας 9 : Κατανομή των απαντήσεων με βάση το αν έχει συνταχθεί σχέδιο εκκένωσης της σχολικής μονάδας σε περίπτωση 

κρίσης 

 Μεταβλητές f % 
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Έχει συνταχθεί 

σχέδιο εκκένωσης της 

σχολικής μονάδας σε 

περίπτωση κρίσης 

 

 

 

Καθόλου 
11 11,0 

 Λίγο 18 18,0 

 Αρκετά 27 27,0 

 Πολύ  23 23.0 

 Πάρα πολύ 21 21,0 

Οι 29 εκπαιδευτικών απάντησαν ότι γνωρίζουν σε μικρό βαθμό αν έχει συνταχθεί σχέδιο 

εκκένωσης της σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης, οι 27 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι 

γνωρίζουν αρκετά αν έχει συνταχθεί σχέδιο εκκένωσης και το 44% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι 

γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό αν έχει συνταχθεί σχέδιο εκκένωσης της σχολικής μονάδας σε περίπτωση 

κρίσης. 

Πίνακας 10: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην ερώτηση αν έχουν επιμορφωθεί στην αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών 

 

 Μεταβλητές f % 

Έχουν 

επιμορφωθεί στην 

αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών 

 

 

 

Ναι 31 31,0 

 Όχι 69 69,0 

Από το σύνολο των 100 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα η πλειοψηφία απάντησε 

ότι δεν έχει επιμορφωθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Αντίθετα, μόνο οι 31 εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι έχουν επιμορφωθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από Διευθυντές/ντριες, Υποδιευθυντές/ντριες, 

Δασκάλους/λες και Εκπαιδευτικούς όλων των Ειδικοτήτων που εργάζονται σε Δημόσια Δημοτικά 

Σχολεία από όλους τους Δήμους της Α΄ Αθήνας.  

Επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου που εστάλη στα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. Προηγήθηκε πιλοτική 

έρευνα σε τρία σχολεία. Η πιλοτική έρευνα κατέδειξε την καταλληλότητα του εργαλείου και τον 

βαθμό κατανόησης των ερωτήσεων. Έπειτα από λεπτομερέστατη επεξεργασία των απαντήσεων και 

διορθώσεων εστάλη το τελικό δείγμα του ερωτηματολογίου. Η αποστολή και η συλλογή των 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου 2020 μέσω διαδικτύου και η συμπλήρωσή 

τους έγινε με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης ήταν 10 λεπτά. Οι 

Διευθυντές/ντριες, Υποδιευθυντές/ντριες, Δάσκαλοι/λες και Εκπαιδευτικοί όλων των Ειδικοτήτων 

που εργάζονται σε Δημόσια Δημοτικά σχολεία της Α΄ Αθήνας φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι για τη 

συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων παρόλο που βρίσκονταν στα σπίτια τους, λόγω της Πανδημίας 

και της Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) Εκπαίδευσης. 
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Η εικόνα αποτελεί την ερευνητική περιοχή των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων από όλους 

τους Δήμους της Α΄ Αθήνας, όπου διδάσκουν οι 100 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν.  

 

 
 

 
            Εικόνα 1: Η ερευνητική περιοχή  

3. 1 Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν διαθέτει διοικητική εμπειρία. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι οι φυσικές καταστροφές. Σε μεγάλο βαθμό οι φυσικές καταστροφές 

αποτελούν για αυτούς σχολική κρίση. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων απάντησε ότι 

ο σύλλογος διδασκόντων έχει ορίσει ομάδες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, σεισμών και 

πυρκαγιών, αντιμετώπισης και για παροχή πρώτων βοηθειών.Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι νιώθουν 

αρκετά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια σχολική κρίση. Θεωρούν σε μεγάλο 

βαθμό αναγκαία την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Τους ενδιαφέρει αρκετά η 

παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη διαχείριση κρίσεων. Αισθάνονται αρκετά την 

ανάγκη να επιμορφωθούν σε επιμορφωτικό φορέα για το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων στη 

σχολική μονάδα. Θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου στη διαχείριση 

κρίσεων με την έναρξη του σχολικού έτους. Γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο εκκένωσης της 

σχολικής μονάδας σε περίπτωση κρίσης. 

Τελικά, διαφαίνεται ότι η διαχείριση κρίσεων, λόγω φυσικών καταστροφών στη σχολική 

μονάδα απασχολεί σοβαρά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι καθημερινά διδάσκουν στα σχολεία. Η 

παρούσα έρευνα ανέδειξε την αξία της σωστής διαχείρισης κρίσεων, διασφαλίζοντας έτσι μια  

ασφαλή σχολική μονάδα. 

  

3.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Μια καλή ιδέα είναι να διερευνηθούν εκτενέστερα και Πανελλαδικά στο μέλλον οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, λόγω των φυσικών καταστροφών στη 

σχολική μονάδα. Θα μπορούσε ακόμα, να γίνει σύγκριση Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς 

επίσης και σύγκριση σχολείων μεταξύ αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Σε αυτά 

προστίθεται η συγκριτική μελέτη με σχολεία του εξωτερικού σε σχέση με την Ελλάδα, όσον αφορά 

τη διαχείριση κρίσεων, λόγω φυσικών καταστροφών στη σχολική μονάδα. Κλείνοντας, κρίνεται 

απαραίτητο να θεσπιστούν υποχρεωτικά συστηματικά ενδοσχολικά ή διαδικτυακά σεμινάρια με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  
 

Βογά Ηλέκτρα  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Γεωργούσης Βάιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 

Περίληψη  

Η διαχείριση της πρωτοφανούς κρίσης αποτέλεσε μια απαιτητική δοκιμασία για ολόκληρη 

την κοινωνία και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι συνήθειες των μαθητών και των οικογενειών 

τους άλλαξαν ριζικά, καθώς αποφασίζεται αναστολή της  λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η 

εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω υπολογιστών. Το σχολείο προσπαθεί να 

ανταποκριθεί με ταχύτητα στις ανάγκες που προκύπτουν και ο διευθυντής καλείται να προβεί σε 

πληθώρα ενεργειών, ώστε να ρυθμίσει επιτυχώς ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη του ρόλου του 

διευθυντή του δημοτικού σχολείου ως παράγοντα σταθερότητας, διατήρησης καλού κλίματος στο 

σχολείο και, συνεπώς, διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός 

της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή του δημοτικού, μέσα από τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά.  

 

Λέξεις κλειδιά: υγειονομική κρίση, διευθυντής, εκπαιδευτικοί 

1. Εισαγωγή 

Οι αλλαγές που έφερε η υγειονομική κρίση στην ελληνική κοινωνία και στη σχολική 

καθημερινότητα ήταν ριζικές και απότομες. Στην εργασία μας μελετάμε τις αλλαγές που επήλθαν 

στην εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως τη σημασία του ρόλου του διευθυντή του δημοτικού 

σχολείου στη διατήρηση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας του σχολικού οργανισμού. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση τονίζει το ρόλο του διευθυντή στη λήψη αποφάσεων 

(Παπακωνσταντίνου, 2008· Everard, Morris, 1999), στη διαχείριση συγκρούσεων (Αθανασούλα-

Ρέππα, 2012), στην επικοινωνία της σχολικής μονάδας με την ιεραρχία (Σαίτης, 2008), τις 

οικογένειες των μαθητών (Μανωλάκος, 2014) και την τοπική κοινωνία. Σκοπός της έρευνάς μας 

είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το ρόλο του 

διευθυντή στην διατήρηση του καλού κλίματος στο δημοτικό σχολείο και στις ενέργειες που 

χρειάστηκαν να γίνουν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. 

Συζητούμε για τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία στη διοίκηση και την οργάνωση των 

σχολείων και την ανάγκη διατήρησης καλού κλίματος και συνοχής των μελών του συλλόγου 

διδασκόντων. 

Ο διευθυντής έπρεπε να διαχειριστεί τα διοικητικά έγγραφα και να ενημερώνεται για τις νέες 

εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις, να τις επικοινωνεί στο προσωπικό, να ενημερώνει γονείς και 

μαθητές, να εμπλουτίζει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της σχολικής μονάδας που προΐσταται και 

κυρίως να διατηρεί το κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας. 

Στην παρούσα εργασία, περιγράφουμε την πορεία της λειτουργίας της εκπαίδευσης από το 

Μάρτιο του 2020, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (Μάιος 2021). Είναι σημαντική 

η αφήγηση του ιστορικού, για να κατανοήσει ο αναγνώστης τις πολύπλευρες επιδράσεις του 

φαινομένου στο σχολείο και πόσοι παράγοντες επηρεάζονται, επιβαρύνοντας το ήρεμο κλίμα του 
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σχολείου και δυσχεραίνοντας το έργο του διευθυντή. Μας ενδιαφέρει να γίνει κατανοητό στον 

αναγνώστη το πόσο δύσκολο εγχείρημα είναι η οργάνωση ενός δημοτικού σχολείου σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανόνες και χωρίς να διαταραχθεί σημαντικά η ομαλή του λειτουργία με οτιδήποτε 

αυτό συνεπάγεται: την πρόοδο και την κοινωνικοποίηση των μαθητών, την διασφάλιση κλίματος 

εμπιστοσύνης στις οικογένειές τους, την εξασφάλιση ήρεμου και δημιουργικού επαγγελματικού 

περιβάλλοντος στους εκπαιδευτικούς.  Στη συνέχεια, παραθέτουμε τη μεθοδολογία της έρευνάς μας. 

Επιλέγεται η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, γιατί δεν επιδιώκεται η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων που θα μπορούσε να μας προσφέρει η ποσοτική, αλλά προτιμάμε την εξέταση ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος της περιοχής του Δήμου Πειραιά, για να κατανοήσουμε σε βάθος την 

οπτική των συγκεκριμένων υποκειμένων. Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις πληροφορίες που 

συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις και συζητούμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.  

 

Κατά την περίοδο της πανδημίας, οι πολίτες ολόκληρης της χώρας τροποποίησαν τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, τις εργασιακές συνήθειες και αναγκαστικά, επήλθαν αλλαγές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στις 10 Μαρτίου 2020 έκλεισαν όλες οι σχολικές μονάδες. Για μία 

εβδομάδα περίπου, αναμενόταν η ανακοίνωση των αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά 

με τον τρόπο συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με βασικό στόχο την υγειονομική προστασία 

όλων μας. Επειδή κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη μάθηση, η αποχή από την 

εκπαιδευτική διαδικασία θα αποτελούσε παράγοντα ενίσχυσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Εφόσον 

έπρεπε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, επικράτησε η λύση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ας 

έχουμε υπόψη ότι, αρχικά, οι πληροφορίες για τον επικίνδυνο ιό ήταν λίγες και συχνά 

αντικρουόμενες. Η εξάπλωση και οι συνέπειες της ασθένειας ήταν πρωτοφανείς. Δεν ήταν ακόμα 

γνωστό αν και σε ποιο βαθμό τα παιδιά ήταν ευάλωτα στον κορονοϊό. Πολύ σύντομα, ανακοινώθηκε 

η λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε η ύπαρξη εξοπλισμού (υπολογιστή, laptop, tablet). 

Ανακοινώνεται η διανομή στα σχολεία, αργεί όμως να υλοποιηθεί. Αρκετοί δήμοι λειτουργούν 

βοηθητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στον Πειραιά, ο Δήμος προσφέρει 10 tablets σε κάθε σχολική 

μονάδα της περιοχής, στηρίζοντας τις οικογένειες που δε διαθέτουν εξοπλισμό. Αυτή η προσπάθεια, 

όμως, δε φαίνεται επαρκής, καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν 

στην εξ αποστάσεως, μη διαθέτοντας υπολογιστή. Επιπλέον, επειδή έχει εισαχθεί, για πολλές ομάδας 

εργαζομένων, ο θεσμός της τηλεργασίας, ώστε να μειωθούν οι μετακινήσεις και η φυσική παρουσία 

πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο, η κάθε οικογένεια πρέπει να διαθέτει περισσότερους από έναν 

υπολογιστές, ώστε, αφενός, να υποστηριχτεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και, αφετέρου, να 

ανταποκρίνονται οι γονείς στις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Τον Ιούνιο του 2020 

επαναλειτουργούν τα δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Επειδή 

ο ανώτερος αριθμός μαθητών ανά τάξη ορίζεται σε 15, την κάθε μέρα φοιτά το 50% της κάθε τάξης, 

τηρώντας αποστάσεις και αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Ο κάθε εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει το 

μάθημα την επόμενη μέρα για το υπόλοιπο μισό μαθητικό δυναμικό. Το διδακτικό έτος παρατείνεται 

κατά δύο εβδομάδες. Το σκεπτικό παράτασης βασίζεται σε γνωστικούς, παιδαγωγικούς και 

ψυχολογικούς λόγους. Ειδικότερα οι μαθητές των μικρών τάξεων δεν είχαν το χρονικό περιθώριο να 

ενταχθούν και να κατανοήσουν το σχολικό πλαίσιο, τη λειτουργία και τους κανόνες του. 

Η πολιτική ηγεσία αποφασίζει την έναρξη του νέου διδακτικού έτους στις 14 Σεπτεμβρίου του 

2020. Τα σχολεία λειτουργούν ξανά και δημοσιεύονται οι εγκύκλιοι και οι υπουργικές αποφάσεις 

που ορίζουν το πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργία τους. Εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων 

αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας το Νοέμβριο για δύο εβδομάδες. Τελικά, τα σχολεία 

επαναλειτουργούν στις 8 Ιανουαρίου του 2021 και σύντομα επιστρέφουμε στην εκπαίδευση χωρίς 

φυσική παρουσία. Μετά από τρεις μήνες, το Μάιο του 2021 λειτουργούν ξανά οι σχολικές μονάδες 

όλων των βαθμίδων. Το διδακτικό έτος παρατείνεται και πάλι και η προσδοκία είναι να 

λειτουργήσουν όλα κανονικά.  
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2.1. Κυρίως μέρος 

Μετά από τη σύντομη παρουσίαση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας κατά την περίοδο της 

πανδημίας και των αλλαγών που επέφερε, προχωρούμε στην περιγραφή της μεθοδολογίας και των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς μας. 

 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στην εργασία μας επιλέγουμε την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση και ως 

εργαλείο συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών, επιλέγουμε να  

χρησιμοποιήσουμε τη συνέντευξη, γιατί επιχειρούμε την περιγραφή, την ανάλυση και 

την ερμηνεία των ερωτημάτων που τίθενται στα υποκείμενα της συνέντευξης 

(Creswell, 2011). Με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας εξασφαλίζουμε 

βαθύτερη ερμηνεία του φαινομένου που εξετάζουμε, μέσα από τα βιώματα των 

ατόμων που θα μας εκφράσουν την οπτική τους, απαντώντας στα ερωτήματα της 

συνέντευξης. Βασικό μέλημά μας αποτελεί το ερμηνευτικό βάθος, η ουσία και η 

ανακάλυψη νέων πτυχών του προς διερεύνηση φαινομένου (Τσιώλης, 2014). Στόχος της 

ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης είναι η μελέτη και η βαθιά κατανόηση των 

κοινωνικών φαινομένων. Ο ερευνητής επιδιώκει τη συλλογή πληροφοριών από τις 

απαντήσεις του υποκειμένου της συνέντευξης. Η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση 

θεωρείται η πιο κατάλληλη μέθοδος, όταν ο ερευνητής επιλέγει να κατανοήσει σε 

βάθος και εκ των έσω την οπτική, τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές 

των ατόμων (Τσιώλης, 2014). Μελετάται ο τρόπος βίωσης, ο τρόπος δράσης και ο τρόπος 

νοηματοδότησης των εμπειριών των ερωτώμενων και δεν μένουμε σε απλή και 

επιφανειακή περιγραφή των αντικειμένων της μελέτης μας (Τσιώλης, 2014). «Στην 

ποιοτική έρευνα οι ερευνητές δεν ενδιαφέρονται για τη στατιστική 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Η προσοχή τους εστιάζεται στη μελέτη 

περιπτώσεων και στη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής μικρού δείγματος 

υποκειμένων. Η ετερογένεια των πληροφοριών και η εξατομικευμένη εκδήλωσή τους 

είναι συστατικό στοιχείο αυτού του τύπου έρευνας» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010, σελ. 

154). Επιλέξαμε, λοιπόν, να θέσουμε ερωτήματα σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς από 

τρία (3) δημοτικά σχολεία της περιοχής του Πειραιά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 

συμφώνησαν να μας παραχωρήσουν προσωπικές συνεντεύξεις, διάρκειας περίπου 30 

λεπτών.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

• Πώς ήταν η λειτουργία του σχολείου κατά τον τελευταίο χρόνο; Μιλήστε μας για τη 

φυσική και για την ψηφιακή τάξη.  

• Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους κατά την περίοδο της 

πανδημίας; 

• Ποιες είναι οι στάσεις και οι συμπεριφορές των διευθυντών για την αντιμετώπιση 

αυτών των προβλημάτων; 

• Πώς αξιολογούν αυτές τις στάσεις; Τις θεωρούν αποτελεσματικές; 
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2.2. Συμμετέχοντες στη συνέντευξη 

Για να πάρουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, 

χρησιμοποιήσαμε τη βασικότερη μέθοδο συλλογής δεδομένων της ποιοτικής έρευνας, 

τη συνέντευξη. Ειδικότερα, επιλεξαμε την ημιδομημένη συνέντευξη, που αποτελείται 

από προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες δεν τίθενται με αυστηρά καθορισμένη 

σειρά. Υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, παράλειψης κάποιας ερώτησης ή διατύπωση 

μια άλλης. Καταγράψαμε και συλλέξαμε τις εμπειρίες μικρού αριθμού συμμετεχόντων, 

αναζητώντας αντιπροσωπευτικές ή αποκλίνουσες απαντήσεις (Τσιώλης, 2014). Για την 

εξαγωγή αποτελεσμάτων από την παρούσα έρευνα, θεωρούμε ότι η ημιδομημένη 

συνέντευξη θα παράσχει ελευθερία έκφρασης, θα ευνοήσει το κλίμα άνεσης και 

εμπιστοσύνης, ώστε να αποδοθούν οι απόψεις, τα συναισθήματα και οι σκέψεις των 

εκπαιδευτικών που ερωτώνται. Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι ανοιχτού τύπου και 

δίνεται η ευκαιρία σχολιασμού, περιγραφής και ανάλυσης από τον κάθε ερωτώμενο με 

μοναδικό τρόπο. (Καλλινικάκη, 2010).  

Το δείγμα μας αποτελείται από 12 εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε 6/θέσιο, 

11/θέσιο και 12//θέσιο δημοτικό σχολείο, από 10 έως 20 χρόνια. Οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί είναι 6 δάσκαλοι και 6 ειδικότητες (αγγλικής, πληροφορικής, εικαστικών, 

αγγλικών, φυσικής αγωγής και γαλλικών). Οι 8 είναι μόνιμοι και οι 4 αναπληρωτές. Οι 

7 είναι γυναίκες και οι 5 άντρες. Πιστεύουμε ότι το δείγμα μας παρέχει πολυφωνία και 

διαφορετικές οπτικές.  

Συμφωνείται να ηχογραφηθούν οι συνεντεύξεις. Υπάρχει κλίμα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης, καθώς οι ερευνητές και οι ερωτώμενοι δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους. 

Οι ερευνητές προχωρούν σε ανάλυση της διαδικασίας που ακολουθείται, απαντώντας 

σε όλα τα ερωτήματα των συμμετεχόντων. Εξηγήσαμε ότι η συνομιλία μας θα 

καταγραφεί, διαβεβαιώσαμε για τη διασφάλιση της ανωνυμίας και το σεβασμό των 

προσωπικών δεδομένων και των ορίων του ερωτώμενου. Έπειτα, καθορίσαμε τον τόπο 

και το χρόνο διεξαγωγής της κάθε συνέντευξης και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την 

τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας απέναντι στην πανδημία covid 19. 

Ευχαριστήσαμε προκαταβολικά τους συμμετέχοντες για την αρωγή τους. Τους 

ρωτήσαμε αν επιθυμούν  να τους γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 

Επίσης, προτείναμε να παρέχουμε στον καθέναν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από 

τη συνέντευξή του και τον τρόπο που τα αναλύσαμε και τα ερμηνεύσαμε, ώστε να 

λάβουμε ανατροφοδότηση από τους ερωτώμενους. Με όλα τα παραπάνω, 

διασφαλίζονται οι αρχές της ελεύθερης και ενήμερης συγκατάθεσης, της εχεμύθειας 

και της εμπιστευτικότητας, της αποφυγής εξαπάτησης και της αποφυγής σύγκρουσης 

συμφερόντων (Τσιώλης, 2014). 
Επόμενο στάδιο μετά τη συλλογή των δεδομένων, αποτελεί η ανάλυση και η ερμηνεία τους. Οι 

ερευνητές καταγράφουν τα λεκτικά μηνύματα και σημειώνουν στο ημερολόγιό τους παρατηρήσεις, 

συναισθήματα, σημάδια μη λεκτικής επικοινωνίας, που θα αξιοποιηθούν στην ερμηνεία των 

δεδομένων και θα αποδώσουν πιο ολοκληρωμένη αντίληψη ως προς τα λόγια και τις πράξεις των 

συμμετεχόντων (Creswell, 2011). Στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσουμε την κωδικοποίηση 

κατ΄άξονα. Θα κωδικοποιηθούν οι απαντήσεις που θα λάβουμε ανά ερευνητικό ερώτημα και 

θεματική ενότητα.  
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2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στον Πειραιά τον Απρίλιο του 2021. Οι απαντήσεις των 12 

εκπαιδευτικών συμπυκνώνονται και παρατίθενται ανά ερευνητικό ερώτημα. 

• Ιδιαιτερότητες σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου.  

Στις μικρές τάξεις οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν από την αρχή τους κανόνες του 

σχολείου, γιατί τα παιδιά της Α΄ και Β΄ δημοτικού έχουν φοιτήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

στη φυσική τάξη. Συνεπώς, δεν έχουν προσαρμόσει τη συμπεριφορά τους στον τρόπο λειτουργίας 

του δημοτικού σχολείου. Στην περίπτωση αυτή, οι μικροί μαθητές θα είναι πιο δεκτικοί  στην 

υιοθέτηση και την τήρηση των μέτρων (μάσκα, αποστάσεις, απολυμαντικά, κ.α.). Αντίθετα, οι 

μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων είχαν συνηθίσει κάποιους κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι 

επιβάλλεται να αλλάξουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Εδώ και αρκετά χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για την εξάλειψη του ατομικισμού και του 

ανταγωνισμού και για την ενίσχυση της συνεργατικότητας και της ομαδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί 

έχουμε προσαρμόσει το μάθημα και τη μέθοδο της διδασκαλίας σε αυτή τη φιλοσοφία. Έχουμε 

χωρίσει τα παιδιά της τάξης μας σε ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια που θα ευνοήσουν τη 

δικαιοσύνη, την εξάλειψη των ανισοτήτων και θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για 

το κάθε παιδί. Αποφεύγουμε τη μετωπική διάταξη των θρανίων και προτιμούμε τη διατάξεις που 

ενισχύουν την έννοια της ομάδας, όπως Π ή 2 ή 3 θρανία μαζί. Τώρα ζητάμε ακριβώς το αντίθετο. 

Επανερχόμαστε στην παραδοσιακή μετωπική διάταξη, προτρέπουμε τους μαθητές να είναι μόνοι 

τους, να  μην μοιράζονται και να μην ανταλλάσουν τα πράγματά τους. Η οδηγία είναι ο κάθε μαθητής 

να κάθεται μόνος του σε ένα θρανίο, να μεσολαβεί ένα κενό θρανίο και να κάθεται κάποιος άλλος. 

Αυτό δεν είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν υπάρχει η κτιριακή υποδομή και το μέγεθος των 

αιθουσών ή ο αριθμός των θρανίων. Συνεπώς,  η οδηγία είναι να τηρούνται οι αποστάσεις στο βαθμό 

που αυτό είναι εφικτό.  

Στη διάρκεια του διαλείμματος  τα αποτρέπουμε από το να βρίσκονται πολύ κοντά, έχουμε 

ορίσει χώρο στο προαύλιο για τους μαθητές της κάθε τάξης, ώστε να μην αναμειγνύονται. Σε κάποια 

σχολεία έχουν προβλεφθεί διαφορετικά διαλείμματα, ώστε να μην υπάρχει μεγάλος συγχρωτισμός. 

Ακόμα και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, έχει απαγορευτεί η χρήση μπάλας, ούτε επιτρέπεται 

να αγγίζουμε σχοινάκια κι άλλα παιχνίδια. Οι μαθητές μπαίνουν και βγαίνουν από την τάξη σε 

γραμμές, φορώντας μάσκες και τηρώντας αποστάσεις, με την επίβλεψη ενός εκπαιδευτικού.  

Ο χαρακτήρας του ολοήμερου αλλοιώθηκε. Ο παιδαγωγικός και παιγνιώδης ρόλος του 

ολοήμερου προγράμματος αντικαταστάθηκε από τον άχαρο ρόλο της υπενθύμισης κανόνων. Η ώρα 

σίτισης, που γινόταν στην τραπεζαρία, τώρα γίνεται στην αίθουσα ολοήμερου. Οι μαθητές έτρωγαν 

το μεσημεριανό τους στο θρανίο τους, λίγο πριν την ώρα της μελέτης.  

 

• Απαντήσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφενός υπάρχει το πρόβλημα του μη επαρκούς εξοπλισμού 

σε όλες τις οικογένειες, αφετέρου το μάθημα χάνει τη δυναμική του και τίθενται θέματα ορίων και 

προσωπικών δεδομένων. Έχουν ξεχαστεί ανοιχτά μικρόφωνα ή κάμερες και έχει υπάρξει κλίμα 

αμηχανίας. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν έντεχνα να το προσπεράσουν.  

Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν συχνά υπολογιστή στο σπίτι, ώστε να κάνουν το μάθημα. Οι 

περισσότεροι έχουν οικογένειες με παιδιά, επομένως ο ένας διαθέσιμος υπολογιστής δίνεται στο 

παιδί για να παρακολουθήσει το μάθημά του. Τα 2/3 των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν πηγαίνουν 

στο σχολείο για να κάνουν μάθημα στη δική τους τάξη, γιατί ακόμα και στην περίπτωση που 

υπάρχουν δύο υπολογιστές, συνήθως ο δεύτερος χρησιμοποιείται από τον / τη σύζυγο. 

 Το μεσημεριανό ωράριο, κατά το οποίο έχει αποφασιστεί να πραγματοποιείται η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι βολικό για τα παιδιά. Είχαν 

συνηθίσει να χαλαρώνουν εκείνες τις ώρες ή να κάνουν εξωσχολικές δραστηριότητες και άργησαν 

να προσαρμοστούν. Το μάθημα προχωράει με αργούς ρυθμούς.  
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Η πλατφόρμα συχνά δεν ανταποκρίνεται. Χάνεται η σύνδεση και οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται αρκετά λεπτά να ξανασυνδεθούν.  

Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν εκτεθειμένοι και ευάλωτοι απέναντι στην κριτική των γονέων και 

στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών.  

 

• Απαντήσεις σχετικά με τη στάση των διευθυντών  

Όλοι οι ερωτώμενοι τόνισαν τις αυξημένες ευθύνες των διευθυντών και το βαθμό δυσκολίας 

διατήρησης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων. Επισημάνθηκε ο όγκος της δουλειάς και οι 

σύνθετες υποχρεώσεις. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, αναγνωρίζεται ότι η 

τοποθέτησή τους σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες, αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει τη 

ρύθμιση του ωρολόγιου προγράμματος και της ασφαλούς λειτουργίας. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα 

διαχείρισης  και διαθεσιμότητας προσωπικού που πηγάζει από την κρίση αποτελούν οι άδειες 

ευπαθών ομάδων. Από το προσωπικό που αρχικά υπολόγιζε ο κάθε διευθυντής ότι θα ήταν διαθέσιμο, 

υπάρχουν άτομα που υπάγονται σε κάποια ευπαθή ομάδα και πρέπει να παραμείνουν εκτός τάξης. 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καλούνται να παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

φυσική παρουσία.  

Οι συνεδριάσεις των διδασκόντων για τη λήψη των λειτουργικών αποφάσεων λαμβάνονται είτε 

σε μεγάλη αίθουσα, είτε στην αίθουσα εκδηλώσεων είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Χάνεται η αμεσότητα 

και δημιουργείται ένταση. Οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από το διευθυντή να τους ενημερώσει για τις 

νέες οδηγίες που συνεχώς εκδίδονται.  

Ένας επιπλέον λόγος πίεσης είναι η σύσταση αποφυγής λήψης αδειών. Σε περίπτωση απουσίας, 

δεν υπήρχε πια η δυνατότητα διαμοιρασμού των μαθητών σε άλλα τμήματα. Επομένως, θα έπρεπε 

να μείνει στην τάξη του απόντος εκπαιδευτικού κάποιος συνάδελφός του, που δεν θα είχε μάθημα 

εκείνη τη διδακτική ώρα. Αυτό θα προκαλούσε επιβάρυνση και σε περίπτωση ανάγκης συχνών 

απουσιών, αιτία συγκρούσεων.  

Ο διευθυντής καλείται να εξασφαλίσει εξοπλισμό για όσους εκπαιδευτικούς δε διαθέτουν. Σε 

κάθε σχολική μονάδα δεν υπάρχει ικανός αριθμός υπολογιστών, για να καλύψει τις ανάγκες όλων.  

Κατά το πρώτο διάστημα αναστολής λειτουργίας των σχολείων, ο διευθυντής ήταν εκείνος που 

συνεχώς παρότρυνε τους εκπαιδευτικούς να προσέχουν και να μην είναι εύπιστοι στη χρήση μέσων, 

όπως viber, messenger. Προέτρεπε να γίνεται χρήση των προτεινόμενων από το Υπουργείο 

ψηφιακών τάξεων, προς αποφυγή παρεξηγήσεων και εντάσεων και με τόνιζε τη νομοθεσία σχετικά 

με τα προσωπικά δεδομένα.  

 

• Απαντήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στάσεων των διευθυντών.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα των διευθυντών τους και οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι το φορτίο που σήκωσαν είναι τόσο βαρύ, που τώρα τους εκτιμούν 

περισσότερο. Και στις τρεις σχολικές μονάδες, εκτός από τη στήριξη των διευθυντών στους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς, πιστώθηκε και η καλή επικοινωνία με τους γονείς. Όπου εμφανιζόταν 

πρόβλημα ή ένταση, ο διευθυντής επενέβαινε και λειτουργούσε πυροσβεστικά.  

 Οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν ότι βρισκόταν σε μεγάλη ψυχική αναστάτωση. Όλοι ανέφεραν 

πόσο σημαντική ήταν η διατήρηση της ψυχραιμίας των διευθυντών τους, η ετοιμότητα και η επιμονή 

τους. Δεν έλειπαν οι έντονες συζητήσεις με γονείς που αντιδρούσαν στους κανόνες. Εκεί ο 

διευθυντής έπρεπε να βάλει όλη τη γνώση και την πειθώ του, ώστε να τους εξηγήσει την 

αναγκαιότητα των μέτρων.  

3. Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 

αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό είναι αρκετές. Συχνά οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Το σύνολο των 
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εκπαιδευτικών δήλωσε πολύ ευχαριστημένο από την ηρεμία και την ασφάλεια που παρείχαν οι 

διευθυντές τους. Ενδεικτικά, κάποια εκπαιδευτικός με προϋπηρεσία 18 ετών δήλωσε: «τώρα 

κατάλαβα τι περνάνε οι διευθυντές, τόσα χρόνια νόμιζα ότι δεν κάνουν τίποτα».  

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται με την τάξη που έχουν 

αναλάβει. Τα μικρά παιδιά ξεκινάνε από την αρχή και είναι αρκετά ανώριμα, αφού δεν έχουν 

αφομοιώσει τους κανόνες του σχολείου, ενώ τα μεγαλύτερα αλλάζουν συνήθειες πιο δύσκολα. Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων φαίνονται πιο επιφορτισμένοι, γιατί πρέπει να αλλάζουν τάξεις, σχολικές 

αίθουσες και σχολικές μονάδες. Το διάλειμμα είναι πολύ απαιτητικό για το σύνολο των ερωτώμενων, 

γιατί πρέπει να βρίσκονται όλοι στη σχολική αυλή και να επιβλέπουν αν τα παιδιά τηρούν τους 

υγειονομικούς κανόνες. Αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν τεχνικά προβλήματα και ελλιπή προσοχή των μαθητών. Οι 8 από τους 12 εκπαιδευτικούς 

δήλωσαν ότι ο διευθυντής εξασφάλισε για αυτούς υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να κάνουν 

μάθημα στην ψηφιακή τάξη. 

 Οι διευθυντές των σχολείων με τη στάση και την αποφασιστικότητά τους εμπνέουν σιγουριά 

στους εκπαιδευτικούς και διατηρούν το σύλλογο ενωμένο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν 

εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο των διευθυντών τους και την ικανοποίησή τους από 

τις συμπεριφορές τους. Εκτιμήθηκε από όλους η γνώση τους, η διαρκής ενημέρωσή τους, η στάση 

τους και οι χειρισμοί τους απέναντι στις οικογένειες και η εργατικότητά τους. Όλα τα παραπάνω 

αποτέλεσαν παράγοντες εξασφάλισης ήρεμου κλίματος και της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Γκουτζέλας  Αθανάσιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 ΙΠΕΜ ΔΟΕ 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να αναδείξουμε τις θέσεις/απόψεις των εκπαιδευτικών 

για τον θεσμό της αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

έργου. Ερευνούμε και ,μελετούμε τις μορφές και τις τάσεις που επικρατούν για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Μέσα από έρευνα θα 

παρουσιαστούν επίσης οι αντιπαρατιθέμενες απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα η μη 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα. 

Κύριο ζητούμενο και σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι 

απόψεις εκπαιδευτικών, διευθυντών και στελεχών της εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία που 

εφαρμόζεται η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια επισκόπηση της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας μέσα από ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό της πλαίσιο, και περιγράφεται 

η μεθοδολογία αυτής της έρευνας, η οποία επιχειρεί να διερευνήσει την εφαρμογή του πιλοτικού 

προγράμματος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε τρία Δημοτικά Σχολεία της 

Θεσσαλίας να αναδείξει τον αυθεντικό λόγο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 

μέσα από την καταγραφή των προσωπικών τους εμπειριών, απόψεων και προτάσεων για τη σχολική 

αυτοαξιολόγηση. Επίσης διατυπώνονται αναλυτικά οι σκοποί και οι στόχοι της αυτής της μελέτης, 

περιγράφεται το ερευνητικό δείγμα, τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συλλογή δεδομένων, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας. 

Τέλος γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων και καταγράφονται 

οι βασικές διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία. Επίσης, διατυπώνονται και 

κάποιες προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και έρευνα. 

1. Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί την εστία και το κέντρο όλων των εκπαιδευτικών αλλαγών. Ως εκ τούτου 

είναι επιφορτισμένο με την οργανωμένη παροχή του αγαθού της εκπαίδευσης. Οι μελέτες για τη 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου και της βελτίωσής του1, διαμόρφωσαν έναν νέο 

τύπο σχολείου, του ζωντανού σχολείου, του επονομαζόμενου «ευφυούς», το οποίο μέσω της 

αυτοαξιολόγησης του, αναμιγνύεται σε μια κριτική θεώρηση της πραγματικότητας. 

Ο Solomon (1998) ορίζει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ή τη συλλογική 

εσωτερική αξιολόγηση ως «μια συστηματική, συλλογική και δημοκρατική διερεύνηση όλων των 

παραμέτρων της σχολικής ζωής, από αυτούς που θεωρούνται οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών και 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε σχολική μονάδα. Στόχος της είναι η απόκτηση έγκυρης γνώσης 

για το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στα σχολείο και η δραστηριοποίηση των ατόμων που 

εμπλέκονται σε αυτό για την αναβάθμιση της ποιότητάς του» (σ. 18, όπ. αναφ. στο Κουτούζης, 2008). 

Ο Μ. Κουτούζης, (2008) εικάζει ότι επιθετικός προσδιορισμός «συλλογική» στην αξιολόγηση 

αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή-εμπλοκή των εκπαιδευτικών, μέσω κυρίως των συλλογικών τους 

οργάνων στη μονάδα, αλλά και πιθανώς στη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων στον 

προγραμματισμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση της αξιολόγησης στην κάθε μονάδα. 

 
1Οι πληροφορίες για τις σχετικά αναφερόμενες μελέτες αντλήθηκαν από: Creemers, (2001) - MacGilchrist, Myers, & Reed, 

(2004) - Sammons, Hillman &Mortimore, (1995) – Teddlie& Reynolds, (2000). Βλ. αναλυτικά στη Βιβλιογραφία. 
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Καθίσταται σαφές ότι η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία 

που εφαρμόζεται από τους ίδιους τους αποδέκτες ή μέρος αυτών. Όπως υπογραμμίζουν οιΚουλαϊδής 

και Κότσιρα -Ταμπακοπούλου (2005, σ. 77), «η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους 

ίδιους τους παράγοντες που συμπράττουν στη διαμόρφωσή του θεωρείται προϋπόθεση γιατην επίτευξη 

οποιασδήποτε βελτίωσης της σχολικής πραγματικότητας». 

1.1. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις 

Οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που αναπτύσσονται παρακάτω αφορούν αφ’ ενός στην 

Αξιολόγηση και αφ’ ετέρου στο Εκπαιδευτικό έργο, παράγοντες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει έννοια Αξιολόγησης αν δεν αποσαφηνιστούν και 

προσδιοριστούν πρώτα το πλαίσιο και το εύρος του Εκπαιδευτικού έργου. 

1.2. Αξιολόγηση 

Το περιεχόμενο του όρου «αξιολόγηση» είναι αμφισβητούμενο πολλές φορές από τους 

ειδικούς και η σημασία του συγχέεται συχνά με τη σημασία άλλων σχετικών όρων, όπως: εκτίμηση, 

μέτρηση, βαθμολογία, επιλογή, εξέταση κ.λπ. Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη, «αξιολόγηση 

είναι η εκτίμηση της αξίας (προσώπου ή έργου) με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και ειδικότερα η 

βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο σχολείο» (Μπαμπινιώτης, 1998). 

Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη, «αξιολόγηση (γενικά) σημαίνει απόδοση ορισμένης αξίας σε 

κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο, πράγμα ή κατάσταση. Ο όρος αξία έχει περισσότερο εδώ πρακτική και 

λιγότερο φιλοσοφική ή ηθική έννοια» (Κασσωτάκης, 1989). 

Εξειδικεύοντας στο χώρο της εκπαίδευσης ο Μαυσαγγούρας την ορίζει ως «το σύνολο 

επιμέρους συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό και την 

αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των μαθητών, του 

αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού συστήματος» (Ματσαγγούρας, 1998) 

Από τους παραπάνω ορισμούς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την έννοια του όρου 

«αξιολόγηση»: η αξιολόγηση, λοιπόν, ορίζεται λεξικογραφικά ως η εκτίμηση της αξίας προσώπου ή 

έργου με συγκεκριμένα κριτήρια. Στο χώρο της εκπαίδευσης η έννοια της αξιολόγησης αποκτά μια 

πολυσημία, καθώς το περιεχόμενο, ο σκοπός και οι στόχοι της γίνονται αντικείμενο αντιπαραθέσεων 

από τους υποστηρικτές και τους αρνητές της που ξεκινούν από διαφορετικές θεωρητικές 

,φιλοσοφικές και ιδεολογικές αφετηρίες. Γι’ αυτό και στη σχετική βιβλιογραφία εκτός από τον όρο 

αξιολόγηση χρησιμοποιείται με συναφές περιεχόμενο και ο όρος αποτίμηση, ενώ στα κείμενα 

σχετικά με τα αντικείμενα της αξιολόγησης αναφέρονται συχνά οι όροι απόδοση και 

αποτελεσματικότητα. 

1.3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

Όταν αναφερόμαστε στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, εννοούμε την ανάγκη για 

αποτίμηση του συνολικού έργου που συντελείται στα πλαίσια ενός ορισμένου εκπαιδευτικού 

συστήματος και την αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε μια ορισμένη χρονική 

περίοδο. Συνεπώς, η αποτίμηση του έργου τους θα καταδείξει και τις επιμέρους ευθύνες των 

εκπαιδευτικών και θα διασφαλίσει μία ενιαία, ομοιόμορφη, πανομοιότυπη λειτουργία, 

ευθυγραμμισμένη σε ένα πρότυπο (Παπακωνσταντίνου Π., 1993). 

Τέλος, θεμελιώνεται στην ανάγκη απόδοσης λόγου στους γονείς και πληρέστερης ενημέρωσης 

των παραγωγικών τάξεων και της κοινής γνώμης. Αντίληψη που συνδέει την αξιολόγηση με την 

έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου 

αποτελέσματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος, εισάγοντας έτσι στο χώρο της εκπαίδευσης όρους της 

ελεύθερης αγοράς, όπως οικονομικό κόστος, καταναλωτής - πελάτης, ανταγωνισμός. 

Η αξιολόγηση τον εκπαιδευτικού έργον αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα 

στη σύγχρονη συζήτηση για την εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα όλο και 
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περισσότερο αναγνωρίζεται η άποψη ότι η αξιολόγηση τον εκπαιδευτικού έργου μπορεί να 

αποτελέσει μηχανισμό ανατροφοδότησης και προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι: 

α)να καταγραφούν οι τάσεις που επικρατούν στις συζητήσεις και στις εφαρμογές που 

υιοθετούνται σε θεσμικό πλαίσιο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στη χώρα μας 

β)να παρατεθούν τα συμπεράσματα αυτής της διερεύνησης και να εντοπιστούν τα σημεία 

προβληματισμού που καθιστούν την αξιολόγηση τον εκπαιδευτικού έργου στη χώρα μας ζήτημα 

πολύπλοκο και δυσεπίλυτο 

2. Τυπολογία Αξιολόγησης Μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου - Αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας. 

           Ο όρος αξιολόγηση σχολικής μονάδας αναφέρεται στην αποτίμηση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας του σχολείου, την απόδοση αξίας συνολικά στο παραγόμενο από αυτό 

εκπαιδευτικό έργο με στόχο τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσής του. Η αξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. 

Τα μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι: 

α)  το τεχνοκρατικό μοντέλο αξιολόγησης, το οποίο υιοθετεί κυρίως τη φιλοσοφία της ποσοτικής 

αξιολόγησης,  

β)  το ανθρωπιστικό – πλουραλιστικό μοντέλο, το οποίο υιοθετεί σχεδόν αποκλειστικά τις αρχές 

της ποιοτικής αξιολόγησης. 

2.1. Μορφές αξιολόγησης 

Στον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο μπορούμε να διακρίνουμε δύο γενικές μορφές αξιολόγησης 

στην εκπαίδευση, ανάλογα με τη θέση του φορέα που πραγματοποιεί την αξιολόγηση σε σχέση με 

τον αξιολογούμενο: την εξωτερική και την εσωτερική αξιολόγηση. 

Με γνώμονα, λοιπόν, τον φορέα της αξιολόγησης, οι μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου διακρίνονται ως εξής: 

1) Εξωτερική αξιολόγηση 

Η εξωτερική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να γίνει σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, 

πραγματοποιείται από φορείς που δεν έχουν άμεση συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και 

ανήκουν συνήθως στις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης.  

2) Εσωτερική αξιολόγηση 

Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται από τους παράγοντες που ανήκουν στον οργανισμό ο 

οποίος αξιολογείται. Η εσωτερική αξιολόγηση διακρίνεται σε ιεραρχική εσωτερική αξιολόγησηκαι σε 

συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση. 

2.2. Τάσεις αξιολόγησης της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια η συμμετοχική εσωτερική αξιολόγηση κερδίζει όλο 

και περισσότερο έδαφος στην εκπαίδευση. Η ιδέα της εσωτερικής αξιολόγησης στηρίζεται, κυρίως, 

στην ανάγκη για ενεργητική συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας στην αξιολογική 

διαδικασία (McBeath, 2001). Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προωθούν τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών και των εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας στην 

εσωτερική αξιολόγηση. Αυτή είναι πλέον υποχρεωτική σε 22 χώρες της Ε.Ε. και συνιστάται σε άλλες 

6. Βασική επιδίωξη είναι να δοθούν κίνητρα για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και να 

γίνουν αλλαγές για την αξιοποίηση στοιχείων που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές οπτικές 

(Eurydice, 2004). 
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3. Μεθοδολογία Έρευνας 

 Κατά τον Opie (2006, σ. 16), η μεθοδολογία και οι διαδικασίες καθορίζουν τη φύση των 

ευρημάτων της έρευνας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι αναπόσπαστο τμήμα κάθε 

επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας αποτελεί ο προσδιορισμός των μεθοδολογικών επιλογών, 

που αφορούν το σχεδιασμό της έρευνας, τη διεξαγωγή της, αλλά και τον τρόπο ανάλυσης των 

δεδομένων της. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφεται η παρουσίαση της μελέτης 

περίπτωσης (casestudy) στην οποία στηρίχτηκε το παρόν ερευνητικό εγχείρημα, ως μεθοδολογική 

προσέγγιση. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης βελτιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, 

εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στην πρακτική του αναστοχασμού και συμβάλλει στην επαγγελματική 

και επιστημονική τους ανάπτυξη. Πλήθος ερευνητών έχει καταλήξει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 

στο συμπέρασμα αυτό, με κυριότερους τους Meuret&Morlaix (2003), αλλά και τους Schildcamp, 

Visscher&Luyten (2009). 

3.1. Μελέτη περίπτωσης (casestudy) 

Η μελέτη περίπτωσης είναι ένας ευρύτατα γνωστός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται εκτεταμένα 

σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στις πολιτικές 

επιστήμες, στην ανθρωπολογία, στις οικονομικές επιστήμες και στην εκπαίδευση (Yin, 1994, 

Παρασκευόπουλος, 1993). Αντικείμενο αμφισβήτησης αποτελεί και η δυνατότητα γενίκευσης και 

ελέγχου της εγκυρότητας τέτοιων σπουδών, αφού τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μια μελέτη 

περίπτωσης ενδεχομένως να προέρχονται από την εξέταση μη αντιπροσωπευτικών ή τυπικών 

περιπτώσεων. 

Διάφοροι ερευνητές έχουν προσδιορίσει και έχουν περιγράψει τους τύπους των μελετών 

περίπτωσης. Ενδεικτικά και, κατά το πλείστον χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τον Yin (1994), τη 

Merriam (1988), τον Sturman (1999, όπ. αναφέρεται στοCohenetal., 1994) και τον Bassey (1999), ο 

οποίος όμως αναφέρεται πιο εξειδικευμένα στην εκπαιδευτική μελέτη περίπτωσης 

(educationalcasestudy). 

Η Μεθοδολογική προσέγγιση για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε ως 

ερευνητική στρατηγική η έρευνα επισκόπησης (surveyresearch). 

Κατά την τυπολογία του Yin2 (Yin, 2004) η μελέτη αυτή είναι μελέτη περίπτωσης 

διερευνητικού τύπου, διότι περιλαμβάνει την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως αυτή εφαρμόστηκε μέσα στο πραγματικό πλαίσιο της 

ζωής τριών σχολικών οργανισμών: 

▪ Του 32ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 

▪ Του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας 

▪ Του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων 

ενώ, βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Bassey (1999),3 θεωρείται και εκπαιδευτική μελέτη 

περίπτωσης (educationalcasestudy), αφού διεξάγεται μέσα ένα περιορισμένο εκπαιδευτικό σκηνικό, 

για περιορισμένο χρόνο και αφορά στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος, που σχεδίασαν οι 

διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

3.2. Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη διερευνά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος της αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας στα τρία Δημοτικά Σχολεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.. Αποσκοπεί να 

αναδείξει τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μέσα από την 

καταγραφή των προσωπικών τους απόψεων, εμπειριών και προτάσεων για τη σχολική 

αυτοαξιολόγηση 

 

 
2Βλ. προηγούμενες παραγράφους. 
3Βλ. προηγούμενες παραγράφους. 
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3.3. Μέθοδος- Συμμετέχοντες 

Τα τρία Δημοτικά Σχολεία που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν για να 

εξυπηρετήσει τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) την εθελοντική συμμετοχή του στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της 

αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας 

β) τη γεωγραφική εγγύτητά του στον τόπο εργασίας του ερευνητή 

γ) τη πρόθεση συνεργασίας της διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Παρ’ όλο που ο Yin (1994, σσ.157-158) δεν θεωρεί ως επιθυμητή επιλογή τη διατήρηση της 

ανωνυμίας και συστήνει στον ερευνητή να προχωρά στην αποκάλυψη των ταυτοτήτων των ατόμων 

και των περιπτώσεων, από τις βασικές προϋποθέσεις της έρευνας ήταν η διατήρηση της ανωνυμίας 

των συμμετεχόντων, συνεπώς, για λόγους δεοντολογίας, η πραγματική ταυτότητα τους δεν 

αποκαλύπτεται. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν το 32ο Δ.Σ. Τρικάλων, το 4ο Δ.Σ. Λαρίσης και 

το 3ο Δ.Σ. Φαρσάλων. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν πενήντα εννέα (59) άτομα, εκ των οποίων: 

▪ Πενήντα ένα (51) Εκπαιδευτικοί 

▪ Τρεις (2) Υποδιευθυντές 

▪ Μια (1) Υποδιευθύντρια 

▪ Ένας (1) Διευθυντής 

▪ Δύο (2) Διευθύντριες 

▪ Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι 

Από την ερευνητική διαδικασία εξαιρέθηκαν, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν είχαν 

άμεση εμπλοκή με το πρόγραμμα της αυτοξιολόγησης. 

Η μελέτη περίπτωσης χαρακτηρίζεται ως «πολυσυλλεκτική» στρατηγική έρευνας, διότι λόγω 

της ολιστικής της φύσης χρησιμοποιεί περισσότερα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων ή 

«αποδεικτικών στοιχείων» από ότι οι άλλες στρατηγικές έρευνας. 

Καθ’ όλη την περίοδο της έρευνας, αναπτύχθηκε «ένας συστηματικός ενορατικός διάλογος με 

το πρωτογενές υλικό» (Πηγιάκη, 1988, σ. 26) που αντλήθηκε από τις προαναφερόμενες πηγές, καθώς 

ο ερευνητής δεν πρέπει να παραμένει παθητικός συλλέκτης του ερευνητικού υλικού, αλλά να 

διεισδύει στο βαθύτερο νόημα αυτού. Παράλληλα, μέσα από τη συμπληρωματικότητα αυτών των 

μεθόδων επετεύχθη και ο τριγωνισμός ή αλλιώς τριγωνοποίηση των πληροφοριών με στόχο τη 

διασφάλιση της εγκυρότητας, της πιστότητας και της αυθεντικότητας των δεδομένων, που να 

απαντούν επαρκώς στα ερευνητικά ερωτήματα. Τα δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν από τα 

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν και αποτέλεσαν την κύρια πηγή του 

ερευνητικού υλικού, από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις και τη συμμετοχική παρατήρηση. Για την 

επεξεργασία και ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων και της συμμετοχικής παρατήρησης 

εφαρμόστηκε η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που 

προέκυψαν από την καταγραφή των άτυπων συνεντεύξεων, ενώ τα γραπτά τεκμήρια που αντλήθηκαν 

από το αρχειακό υλικό του σχολείου, προσεγγίστηκαν μέσω της κριτικής ανάγνωσης. 

 3.4. Ευρήματα 

 Τα ερευνητικά ευρήματα, που προκύπτουν καταδεικνύουν ότι ο υπό διερεύνηση σχολικός 

οργανισμός συγκαταλέγεται στην κατηγορία των δυναμικών σχολείων (McBeath, 2001), είναι 

προσανατολισμένος προς τη δράση και διαθέτει κουλτούρα καινοτομίας. Διακρίνεται για το θετικό 

κλίμα ανοιχτότητας, συνεργασίας, διαφάνειας, εμπιστοσύνης (McBeath, 2001; 

Kyriakides&Campbell, 2004), ενθάρρυνσης και αμοιβαίας υποστήριξης. Οι αλλαγές που 

σημειώθηκαν από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος της αυτοαξιολόγησης αφορούν, 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, στη βελτίωση των παιδαγωγικών πρακτικών και στη βελτίωση 

των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.  

Σχετικά με τους παράγοντες που διευκόλυναν τη διαδικασία της σχολικής αυτοαξιολόγησης 
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στο 32ο Δ.Σ. Τρικάλων και στο 4ο Δ.Σ. Λαρίσης, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στον ανθρώπινο 

παράγοντα (Διευθυντής, Σχολικός Σύμβουλος, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) και στο θετικό 

συνεργατικό κλίμα, που επικρατεί στο σχολικό οργανισμό.  

3.5. Ερωτηματολόγιο 

Όπως ειπώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η έρευνα στηρίχθηκε σε ημιδομημένες 

συνεντεύξεις και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.4 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Σχολικούς Συμβούλους, τις 

Διευθύντριες και το Διευθυντή, τους Υποδιευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των τριών σχολείων, 

ήτοι του 32ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λαρίσης και του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων, για την άψογη συνεργασία τους και τη βοήθεια τους για την 

ολοκλήρωση της έρευνας αυτής. 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα ευελπιστεί να συνεισφέρει στη καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων 

και των εμπειριών των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της σχολικής αυτοξιολόγησης, οι οποίες και 

είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 

εφαρμογή αντίστοιχων καινοτόμων προγραμμάτων. Στην παράγραφο αυτή, λοιπόν, εξετάζεται η 

συνεισφορά της έρευνας στο θέμα ή προτάσεις που προκύπτουν άμεσα από τα ευρήματα. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να έχουν παρόμοια κατεύθυνση, αλλά ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν μελέτες με θέμα την μεταξιολόγηση της ποιότητας της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ως διαδικασία. 

4.1. Διαπιστώσεις 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων οδήγησε στην εξαγωγή ποικίλων και χρήσιμων 

συμπερασμάτων. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, εκπαιδευτικών, 

διοίκησης, μαθητών και γονέων ήταν στενές, ζεστές και φιλικές. Οι γονείς είχαν πρόσβαση στο 

σχολικό χώρο και ενεργό συμμετοχή στις ποικίλες καινοτόμες δράσεις του σχολείου, παρέχοντάς του 

το ανάλογο υποστηρικτικόπλαίσιο σιο. άλλους εξωσχολικούς φορείς.  Ο σχολικός οργανισμός 

διατηρούσε σχετικά καλές σχέσεις με τους τοπικούς και άλλους εξωσχολικούς φορείς 

4.2. Προτάσεις – Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Σε μια εποχή που η αξιολόγηση προβάλλεται ως αίτημα των καιρών, οι εκπαιδευτικές μονάδες 

και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την αξιολόγηση στην εσωτερική εκπαιδευτική 

πολιτική της μονάδας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους δίνει η σχετική τους αυτονομία 

(Κουτούζης, 2008).Είναι αυτονόητο ότι οι προτάσεις που αναφέρονται παραπάνω απαιτούν ισχυρή 

πολιτειακή βούληση, αλλά και κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός το οποίο τις 

καθιστά μη πραγματοποιήσιμες στην παρούσα φάση. Όμως, ένας σχεδιασμός τους από έμπειρους 

και έγκριτους επιστήμονες, καθώς και η σύνταξη της σχετικής μελέτης θα μπορούσε να προϋπάρξει, 

έτσι ώστε να δρομολογηθούν σε δεδομένη χρονική στιγμή, όταν θα ωριμάσουν οι συνθήκες 
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Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19 

 

Νέδος Απόστολος 

MPA, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Γρουνά Μαρία  

MPA, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Περίληψη  

Η παιδεία, δεδομένης της έλευσης του κορονοϊού, βρέθηκε εντός ενός κυκεώνα αλλαγών, που 

επηρέασαν τον τρόπο που έως τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργούσε. Εντός αυτού του 

πλαισίου, κυρίως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ), βρέθηκαν να 

αντιμετωπίζουν θεμελιώδεις αλλαγές στην επαγγελματική τους καθημερινότητα, με τις ενδεχόμενες 

συνέπειες που αυτές οι αλλαγές επιφέρουν. 

Επομένως, η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας επαγγελματικής 

ζωής 196 εκπαιδευτικών της ΠΕ καθώς και στην σχέση της με την επαγγελματική εξουθένωσή τους. 

Ως εργαλεία μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια της Ποιότητας Επαγγελματικής Ζωής 

(ProQOL-ΠΕΖ) και της εργασιακής εξουθένωσης της Κοπεγχάγης (CBI-Gr). Αναφορικά με τη σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson, ενώ για την ανίχνευση των 

διαφοροποιήσεων βάσει των δημογραφικών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ANOVA. 

Οι εκπαιδευτικοί, παρά τη χαμηλή ΠΕΖ και την υψηλή επαγγελματική εξουθένωση, συνέχισαν 

να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καταδεικνύοντας πως το σύγχρονο σχολείο δεν αδρανεί, 

παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.  

 

Λέξεις κλειδιά: Covid- 19, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποιότητα επαγγελματικής ζωής, 

επαγγελματική εξουθένωση 

Εισαγωγή 

Με την έλευση της πανδημίας του κορονοϊού και την εξάπλωση της επιδημιολογικής απειλής 

στο σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας, τα νέα δεδομένα απείλησαν με τρόπο έκδηλο την δημόσια 

υγεία, κινητοποιώντας τον παγκόσμιο μηχανισμό (Wang et al., 2020). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών την περίοδο αυτή, οδηγήθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα 

πίεσης για τους εργαζομένους (Buselli et al., 2020). Οι εκπαιδευτικοί, μέσα στην πανδημία Covid-

19, βίωσαν μια σημαντικότατη επιδείνωση της εξουθένωσής τους, λόγω των πρόσθετων απαιτήσεων 

και των μεταβάσεων που σχετίζονται με το κλείσιμο του σχολείου, την επανέναρξη των μαθημάτων, 

τα πρωτόκολλα κοινωνικής απόστασης και την τηλεκπαίδευση (DeMatthews et al., 2021). Η 

πανδημία εξέθεσε τους εκπαιδευτικούς σε πλείστες επιβαρυμένες συνθήκες, που αναδύθηκαν μέσα 

σε ένα σύνθετο εργασιακό περιβάλλον (Buselli et al., 2020) και επιδείνωσαν τις κοινωνικές σχέσεις 

μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, το σχολικό περιβάλλον, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους, ως 

συναδέλφων ή με τους διευθυντές τους (Γρουνά & Παπαδανιήλ, 2019). 

Οι νέες αυτές εργασιακές συνθήκες, στις οποίες επανειλημμένως εκτέθηκαν οι εκπαιδευτικοί, 

προκαλούν στους τελευταίους άγχος και εργασιακή εξάντληση, που ως συμπτώματα, περιγράφονται 

στο εργασιακό πλαίσιο ως συμπονετική κόπωση (Compassion Fatigue) και συμπονετική 

ικανοποίηση (Compassion Satisfaction). Οι εκπαιδευτικοί παρά τις αλλαγές που επιβαρύνουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλουν να εκτελούν ορθά τις εργασίες τους, ικανοποιώντας με τις 

ενέργειές τους,  τους μαθητές και τους συναδέλφους τους, εκτελώντας με σύνεση το έργο τους που 

διαθέτει μια ιδιαίτερη κοινωνική αξία. Οι δυο αυτές έννοιες της συμπονετικής κόπωσης και 

ικανοποίησης, καθορίζουν την έννοια του επιπέδου της επαγγελματικής ποιότητας ζωής (Potter et 
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al., 2010), επηρεάζοντας την ευτυχία των εργαζομένων, την οργανωτικότητά τους, τα κίνητρα και 

τους στόχους τους (Yalçın & İsgör, 2017). Ειδικότερα, η επαγγελματική ποιότητα ζωής είναι η 

αίσθηση ποιότητας των εργαζομένων για την εργασία τους και επηρεάζεται από τις θετικές και 

αρνητικές πτυχές της εργασίας τους. Τα θετικά συναισθήματα για την επαγγελματική ποιότητα ζωής 

έχουν θετική επίδραση στη συνολική ποιότητα ζωής του ατόμου και κατ' επέκταση στην κοινωνία 

(Christopoulou et al., 2020). 

Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τον εν γένει εκπαιδευτικό κλάδο,  η συναισθηματική 

συμμετοχή που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών μπορεί να είναι χρονοβόρα, 

οδηγώντας σε άγχος, κόπωση και εξάντληση των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, η αποφυγή της 

εξάντλησης των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών και 

για τη διατήρηση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα (Gomez, 2020). Προσεγγίζοντας την επίτευξη 

μιας βέλτιστης απόδοσης για τους εκπαιδευτικούς, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη τόσο η 

σωματική, συναισθηματική, όσο και η ψυχολογική υγεία τους και οι προσωπικές τους αντιλήψεις 

(Martínez & Ros, 2011), ως προς τις έννοιες της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας στην 

εκπαίδευση (Díaz, 2018). Παράλληλα, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι εργασιακές πτυχές και 

τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, που τους ανησυχούν ιδιαίτερα 

(Fraser, 1998). Ως εκ τούτου, είναι θεμελιώδες να αναλυθεί κατά πόσον και πώς ο νέος φόρτος 

εργασίας που σχετίζεται με τον Covid-19 είναι δυνητικά ικανός να επιφέρει αλλαγές στην ποιότητα 

της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών. 

Κυρίως μέρος 

Η επαγγελματική ποιότητα ζωής κατά τον Stamm (2009), διαθέτει μια διττή υπόσταση για τους 

εργαζόμενους, ιδίως στον τομέα των ανθρωπιστικών επαγγελμάτων. Αυτό το αναδυόμενο δίπτυχο, 

έχει μια θετική χροιά, επικεντρωμένη στην εργασιακή ικανοποίηση που λαμβάνει ο εργαζόμενος, 

παρέχοντας βοήθεια προς τους άλλους, γνωστή και ως ικανοποίηση από τη συμπόνια. Ο εργαζόμενος 

στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της οργανωτικής απόδοσης της 

εργασίας, στενά συνδεδεμένος με την έννοια της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής (Yalçın & 

İsgör, 2017). Ακολούθως, η ικανοποίηση από την εργασία παρουσιάζει σύμφωνα με τους ερευνητές, 

μια πολυδιάστατη δομή, αποτελούμενη από πλείστα και διαφορετικά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να είναι 

αδύνατη μια συνολική εργασιακή ικανοποίηση (Perie, 1997).  

Η ικανοποίηση από την εργασία παρουσιάζεται είτε ως μια ενιαία και ολοκληρωμένη στάση 

απέναντι στην εργασία, είτε ως έννοια διαφόρων πτυχών (Christopoulou et al., 2020). Ο εργαζόμενος 

μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης στους διάφορους τομείς της εργασιακής σχέσης 

(Spector, 2000). Η ικανοποίηση επιτυγχάνεται στις εργασιακές σχέσεις όταν ο εργαζόμενος βιώνει 

αισθήματα ευχαρίστησης, εκτελώντας σωστά τη δουλειά του, συμβάλλοντας στο εργασιακό 

περιβάλλον και στην κοινωνία (Stamm, 2009). Επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία, αξίζει να αναφερθεί η σημασία της αντίληψή τους 

για την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους και για τους καθοριστικούς παράγοντες της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου (Papanaoum, 2003). Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία, δεικνύονται οι σχέσεις τους με τους μαθητές και 

τους συναδέλφους, οι επιρροή τους στην απόδοση των μαθητών και στη συμπεριφορά τους, το 

υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας και η επαγγελματική προσωπική ανάπτυξη (Christopoulou et 

al., 2020). Ουσιαστικά, έκδηλη είναι η επιρροή παραγόντων, γνωστών και ως «πηγών 

ικανοποίησης», κοινωνικών, διαπροσωπικών, οργανωτικών και θεσμικών στην επαγγελματική 

ικανοποίηση (Pineo et al., 2014). Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών διαδραματίζει 

ενεργό ρόλο στα επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην εργασία τους (Spector, 2000) 

Η δεύτερη πτυχή του προαναφερθέντος δίπτυχου, εμφανίζει αρνητικό πρόσημο, σχετιζόμενη 

με την κόπωση συμπόνιας. Η κόπωση συμπόνιας αναφέρεται στην βοήθεια εκείνων που βιώνουν 

τραυματικό στρες και πόνο. Σύμφωνα με τον Stamm (2010), η συμπονετική κόπωση συνεπάγεται 

εξουθένωση και δευτερογενές τραυματικό στρες. Η μεν εξουθένωση, συνοδεύεται από απογοήτευση, 
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θυμό και εξάντληση, εκδηλωμένη μέσω κατάθλιψης, ενώ το δευτερεύον τραυματικό στρες 

εκδηλώνεται με αισθήματα φόβου και τραύματος από την εργασία. Αρνητικά συναισθήματα 

μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν ένα άτομο στο εργασιακό του περιβάλλον αισθάνεται ευάλωτο και 

δεν λαμβάνει την απαραίτητη στήριξη (Christopoulou et al., 2020). Τα συμπτώματα του 

δευτερογενούς τραυματικού στρες μπορούν να συμβούν σε γνωστικό, συναισθηματικό, 

συμπεριφορικό, νοητικό, σωματικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ είναι πανομοιότυπα με αυτά της 

διαταραχής μετατραυματικού στρες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη γενικευμένη ανησυχία, την 

απώλεια ελπίδας, τις ενοχλητικές σκέψεις (Figley, 1995), δυσκολίες ύπνου, επεμβατικές τραυματικές 

εικόνες, φοβικές αντιδράσεις, αποφυγή ερεθισμάτων υπενθύμισης γεγονότων (Stamm, 2010). 

Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας των τελευταίων ετών στο σχολικό περιβάλλον, επέτειναν τα 

έντονα αρνητικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών, που κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλές 

στρεσογόνες καταστάσεις, ικανές να ωθήσουν στην επαγγελματική εξουθένωση, με αρνητικές 

συνέπειες για την υγεία τους και την εργασιακή τους απόδοση (Pineo et al., 2014). Ιδίως δε, το 

τελευταίο διάστημα, με την έλευση της πανδημίας, έχουν επιταθεί ή και αυξηθεί τα αρνητικά 

συναισθήματα των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν. Η δυσαρέσκεια, 

η εξάντληση, η αποξένωση και από τον ίδιο τους τον εαυτό, τους συναδέλφους τους και τους μαθητές 

τους, η μείωση της παραγωγικότητας και η εμφάνιση προβλημάτων υγείας, είναι ορισμένα ακόμη 

χαρακτηριστικά παραδείγματα (Maslach et al., 1997). Το παρεχόμενο διδακτικό έργο του 

επαγγελματικά εξουθενωμένου εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα και 

αποτελεσματικότητα, αφού ο εκπαιδευτικός είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένος και δεν εφαρμόζει 

καινοτόμες πρακτικές, ώστε να κινητοποιούνται οι μαθητές, αποτελώντας συγχρόνως πηγή 

αντίστασης σε κάθε επιδιωκόμενη από τον οργανισμό εκπαιδευτική αλλαγή (Γρουνά & Παπαδανιήλ, 

2019).  

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής είναι ένα ζητούμενο, που 

στοχεύει στην αλλαγή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, με γνώμονα την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του σχολείου και της ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών (Yalçın & İsgör, 2017). Υπό αυτή την έννοια, είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η 

ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών καθώς δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά και το μέλλον των μαθητών, των γονέων, της κοινωνίας και όλης της χώρας. 

1.1. Μέθοδος της έρευνας 

Με γνώμονα τα προαναφερθέντα, η παρούσα έρευνα αξιολογεί τα επίπεδα της ποιότητας της 

επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών, καθώς και την σχέση της με την επαγγελματική 

εξουθένωση. 

Ειδικότερα, επί της παρούσης συμμετείχαν συνολικά 196 εκπαιδευτικοί, η προϋπηρεσία των 

οποίων στην εκπαίδευση κατά πλειοψηφία, δηλώθηκε από 21-30 χρόνια. Τα άτομα που δήλωσαν 

αυτήν την προϋπηρεσία, ήταν συνολικά 85, με ποσοστό 43,4% επί του συνόλου των συμμετεχόντων. 

Ως εργαλεία μελέτης χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο της Ποιότητας Επαγγελματικής 

ζωής (Pro QOL) και το ερωτηματολόγιο της εργασιακής εξουθένωσης της Κοπεγχάγης-Copenhagen 

burnout inventory (CBI-Gr). 

Η αξιολόγηση των απαντήσεων έλαβε χώρα με την χρήση κλίμακας likert, ενώ ο συντελεστής 

Pearson μελέτησε την σχέση μεταξύ μεταβλητών. Η ανίχνευση των διαφοροποιήσεων που αφορούν 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οδήγησε σε ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα 

(ANOVA). 

1.2. Αποτελέσματ της έρευνας 

Οι βαθμολογίες που σχετίζονται με τις διαστάσεις ποιότητας επαγγελματικής ζωής των 

συμμετεχόντων, εμφανίζονται στον πίνακα 1. Στον πίνακα, οι υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, από την φροντίδα που προσφέρουν στη δουλειά τους, 

εντονότερη κόπωση και ικανοποίηση από συμπόνια. 
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Με δεδομένη την βαθμολογία στην ικανοποίηση συμπόνιας (29,51 ± 14,51) όπου το μέσο σκορ 

είναι <33, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εργασία τους. Η 

βαθμολογία 54,15 ± 19,18 δεικνύει πως αισθάνονται επαγγελματικά εξουθενωμένοι, καθώς στην 

συγκεκριμένη κλίμακα, η βαθμολογία υπερβαίνει τις 27 μονάδες (Stamm, 2010). Το δε Δευτερογενές 

Τραυματικό Στρες σημειώνει την μεγαλύτερη ποσοστιαία βαθμολογία της κλίμακας (61,34 ± 15,30) 

αποδεικνύοντας την επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχολογία των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών. Συνολικά, η ποιότητα επαγγελματικής ζωής κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (48,35 ± 

6,60). 

 
Πίνακας 1- Βαθμολογίες στις διαστάσεις ποιότητας επαγγελματικής ζωής 

 

 Συμμετέχ

οντες 

Ελά

χιστη τιμή 

Μέγι

στη τιμή 

Μέ

ση τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Ποιότητα επαγγελματικής 

ζωής 
194 27,5 63,9 

48,3

5 
6,60 

Ικανοποίηση από τη 

συμπόνια (εργασία) 
194 ,00 

90,0

0 

29,5

1 
14,51 

Συμπονετική κόπωση 194 
25,0

0 

100,

00 

57,7

4 
14,49 

          Εξουθένωση 194 8,33 
100,

00 

54,1

5 
19,18 

          Δευτερογενές 

τραυματικό στρεςς 
194 

16,6

7 

100,

00 

61,3

4 
15,30 

 

Ακολούθως, οι βαθμολογίες των διαστάσεων εργασιακής εξουθένωσης στον πίνακα 2, 

εμφανίζουν την διάσταση «Προσωπική εξουθένωση» να διαθέτει μια μέση βαθμολογία 38,44 

μονάδων (sd=16,88). Η δε διάσταση «Εργασιακή εξουθένωση» εμφάνισε 45,27 μονάδες (sd=19,03) 

και η «Εργασιακή εξουθένωση σχετιζόμενη με την συναναστροφή με μαθητές» 56,61 μονάδες 

(sd=21,15). Βάσει των πορισμάτων της έρευνας, στηρίζεται η υπόθεση πως το κυριότερο άγχος των 

εκπαιδευτικών, ακόμη και υπό το πρίσμα της έλευσης της πανδημίας, είναι οι μαθητές τους. 

 
Πίνακας 2- Βαθμολογίες στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης 

 
Συμμετ

έχοντες 

Ελ

άχιστη 

τιμή 

Μέ

γιστη 

τιμή 

Μ

έση 

τιμή 

Τυπ

ική 

απόκλιση 

Προσωπική Εξουθένωση 
194 ,00 

87,5

0 

3

8,44 
16,88 

Εργασιακή Εξουθένωση 
194 7,14 

92,8

6 

4

5,27 
19,03 

Εξουθένωση που σχετίζεται με την 

συναναστροφή με τους μαθητές 
194 ,00 

100,

00 

5

6,61 
21,15 

 

Στον πίνακα 3 δίνονται οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson των διαστάσεων ποιότητας 

επαγγελματικής ζωής με τις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα πορίσματα 

κατέδειξαν εν προκειμένω, σημαντική θετική συσχέτιση εργασιακής εξουθένωσης της Κοπεγχάγης 

με την κλίμακα εξουθένωσης που σχετίζεται με την συναναστροφή με τους μαθητές. Ουσιαστικά, η 

μεγαλύτερη εξουθένωση η δημιουργούμενη από τους μαθητές, οδηγεί σε αντίστοιχα μεγάλη 

εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, σημειώθηκε σημαντική ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση της συμπονετικής κόπωσης με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών. Το 
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συμπέρασμα αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη συναισθηματική κόπωση δημιουργούμενη στους 

εκπαιδευτικούς, με αντίστοιχα μικρότερο επίπεδο ποιότητας επαγγελματικής ζωής. 

 
Πίνακας 3- Συντελεστές συσχέτισης του Pearson της επαγγελματικής εξουθένωσης της Κοπεγχάγης με την ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής 

 
 Προσω

πική 

Εξουθένωση 

Εργασι

ακή 

Εξουθένωση 

Εξουθένωση 

που σχετίζεται με τους 

μαθητές 

Ικανοπ
οίηση από τη 

συμπόνια 

Συμπονε
τική κόπωση 

Εργασιακή Εξουθένωση Δείκτης 

Pearson 
,678**     

Sig. (2-
tailed) 

,000     

N 194     

Εξουθένωση που σχετίζεται 
με τους μαθητές 

Δείκτης 
Pearson 

,528** ,653**    

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000    

N 194 194    

Ικανοποίηση από τη 
συμπόνια (εργασία) 

Δείκτης 
Pearson 

-,314** -,495** -,472**   

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000   

N 194 194 194   

Συμπονετική κόπωση Δείκτης 
Pearson 

,538** ,663** ,550** 
-

,448** 
 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000  

N 194 194 194 194  

Ποιότητα επαγγελματικής 
ζωής 

Δείκτης 
Pearson 

-,415** -,445** -,355** ,110 -,767** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,128 ,000 

N 194 194 194 194 194 

Ο ακόλουθος πίνακας 4, εμφανίζει τα αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα. Επί του πρακτέου, στατιστικά σημαντική σχέση ανιχνεύθηκε μόνο στην περίπτωση της 

προϋπηρεσίας και της ικανοποίησης από την συμπόνια. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 

11-20 έτη στην εκπαίδευση, παρουσιάστηκαν να αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση (32,6 ± 16,1), 

συγκριτικά με τους υπηρετούντες από 0-10 χρόνια (22,22 ± 12,07). 

 
Πίνακας 4- Συσχέτιση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας με τις κλίμακες του ερωτηματολογίου ποιότητα επαγγελματικής ζωής με 

τη χρήση ανάλυσης διακύμανσης 

 

ANOVA 

 Άθρ

οισμα 

τετραγών

ων 

d

f 

Μέ

σο 

τετράγων

ο 

F Si

g. 

Ικανοποίηση από την 

εργασία (συμπόνια) 

 

BetweenGro

ups 

1828,

323 

3 609,4

41 

2,9

83 

,03

3 

WithinGrou

ps 

3881

8,133 

19

0 

204,3

06 

  

Total 4064

6,455 

19

3 

   



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

170 

 

Συμπονετική κόπωση BetweenGro

ups 

547,6

50 

3 182,5

50 

,86

8 

,45

9 

 WithinGrou

ps 

3996

1,930 

19

0 

210,3

26 

  

 Total 4050

9,580 

19

3 

   

 BetweenGro

ups 

203,2

08 

3 67,73

6 

1,5

67 

,19

9 

Ποιότητα 

επαγγελματικής ζωής 

WithinGrou

ps 

8213,

625 

19

0 

43,23

0 

  

 Total 8416,

833 

19

3 

   

2. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα έρευνα, αξίζει να αναφερθεί ως προς το σκοπό της μελέτης, η 

προσέγγιση αυτής, στη διερεύνηση της επαγγελματικής ποιότητας ζωής των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από τα πορίσματα της παρούσης έρευνας, διαπιστώνεται 

χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία, υψηλό δευτερογενές τραυματικό άγχος και υψηλή 

επαγγελματική εξουθένωση. Παρόμοια υπήρξαν και τα πορίσματα των Γρουνά και Παπαδανιήλ 

(2019) και Καραβασίλη και συνεργατών (2020), προ της πανδημίας, που ανέδειξαν μέτρια επίπεδα 

επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.  

Επικεντρώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον στα έτη υπηρεσίας, η μελέτη ανέδειξε μια 

στατιστικά σημαντική σχέση στην ικανοποίηση από την εργασία. Το παρόν συμπέρασμα ωστόσο, 

δεν επιβεβαιώνεται στις έρευνες των Καραβασίλης (2020) και Christopoulou (2020) και συνεργατών, 

που δεν ανέδειξαν κάποια σχέση. Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι δεν αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα σε χρόνια υπηρεσίας και δευτερεύοντος τραυματικού άγχους των 

εκπαιδευτικών, πόρισμα επιβεβαιωμένο και σε άλλες έρευνες (Kalyva, 2013· Stringari et al., 2019). 

Επιπρόσθετα, εκτός της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων στις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής ποιότητας ζωής, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση των διαστάσεών της με τις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία συνδέεται αρνητικά με την επαγγελματική εξουθένωση, εύρημα που 

συμφωνεί με έρευνα (Robinson et al., 2019) εκτός ελληνικού εδάφους. 

Η έλευση της πανδημίας, όπως αποδείχθηκε από τα πορίσματα, δεν επηρέασε την βασική και 

κύρια πηγή επαγγελματικής εξουθένωσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς κατά δήλωσή 

τους, οι μαθητές συνεχίζουν να αποτελούν για εκείνους, ακόμη και εντός των νέων επιδημιολογικών 

συνθηκών και της τηλεκπαίδευσης, την «πιεστικότερη» συνθήκη εργασίας, που συνδυάζεται με 

προβληματικές καταστάσεις, όπως μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά.. Οι 

εκπαιδευτικοί μέσα στην πανδημία εμπιστεύτηκαν τον ένστικτό τους και το ακολούθησαν, 

δεικνύοντας την αγάπη τους για τους μαθητές (Καραβασίλης κ.ά, 2020), μένοντας συνεπείς στις 

υποχρεώσεις της θέσης και της αποστολής τους. Το σύγχρονο σχολείο, παρά τις αντικειμενικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δεν αδρανεί, παρέχοντας ένα τουλάχιστον μέτριο επίπεδο ποιότητας 

επαγγελματικής ζωής στους εκπαιδευτικούς του. Ωστόσο, καθώς το σχολείο και η εκπαίδευση 

αποτελούν βασικό πυλώνα του κοινωνικού ιστού, είναι απαραίτητη η αναγνώριση της 

πολυπλοκότητας των μεταβλητών που ενδέχεται να επηρεάζουν την δομή τους, διαμορφώνοντας 

κατάλληλα και τις εν γένει αναδυόμενες εργασιακές σχέσεις, υπό το πρίσμα αναγκαίων αλλαγών σε 

αυτές. Η παρούσα μελέτη, αποδίδει την ανάλογη έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας, 

συνδέοντάς την με την σχολική ζωή, μέσα στα νέα δεδομένα της πανδημίας του ιού COVID-19. 

Η έλευση της πανδημίας άλλαξε με τρόπο ραγδαίο τα δεδομένα της εκπαίδευσης, με την 

τελευταία να καλείται να προσαρμοστεί σε ρηξικέλευθες αλλαγές, με γνώμονα την προστασία της 
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δημόσιας υγείας. Η μέχρι πρότινος εκπαιδευτική πραγματικότητα, ιδίως των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλαξε άρδην, με την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

και με την παγίωση της τηλεκπαίδευσης στα σχολεία. Η παρούσα μελέτη, κατανοώντας τις 

θεμελιώδεις αυτές αλλαγές που συντάραξαν την εργασιακή ζωή των εκπαιδευτικών και που άλλαξαν 

τις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις τους με τις διευθύνσεις και τους μαθητές, σημειώνει 

ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξάντλησης είναι η 

πρόληψη. Η επαγγελματική εξάντληση των εκπαιδευτικών λόγω πανδημίας έχει αυξηθεί, γεγονός 

πασίδηλο και κατανοητό, καθώς είναι γνωστό πως η επαγγελματική εξάντληση συνδέεται με 

χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στην εργασία, μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία και 

μειωμένη δέσμευση για την εργασία ή τον οργανισμό. Η πρόληψη της αποφυγής της εργασιακής 

εξουθένωσης σε αυτές τις καταστάσεις, όπως στην πανδημία COVID-19, μειώνει αναπόδραστα και 

την τάση των εκπαιδευτικών να εγκαταλείψουν την εργασία τους. Κατά συνέπεια, προτείνεται η 

εφαρμογή προληπτικών μέτρων και παρεμβάσεων, τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο, 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να είναι ικανοποιημένοι και να 

συνεχίσουν να  προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 
 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη ενός μοντέλου αποτελεσματικής εκπαιδευτικής 

διοίκησης και ηγεσίας μέσα από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της εκπαιδευτικής διοίκησης και 

την κατανόηση της έννοιας της ηγεσίας στο σχολείο. Ειδικότερα, θα προσδιοριστεί και θα 

οριοθετηθεί η εκπαιδευτική διοίκηση και θα προσδιοριστούν οι βασικές λειτουργίες της οι οποίες 

είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία, την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της ηγεσίας, θα παρουσιαστούν τα 

σύγχρονα μοντέλα και οι μορφές με τις οποίες μπορεί να ασκηθεί σε σχολικές μονάδες και θα 

αποτυπωθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης. Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια της 

σχολικής αποτελεσματικότητας και θα παρατεθούν αποτελεσματικοί τρόποι διοίκησης και ηγεσίας 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο 

αποτελεσματικός διευθυντής μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική διοίκηση, λειτουργίες διοίκησης, σχολική ηγεσία, δεξιότητες 

αποτελεσματικού διευθυντή 

1. Εισαγωγή 

Η εν λόγω εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση της εκπαιδευτικής διοίκησης και της ηγεσίας 

καθώς και στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Αρχικά, ορίζεται η έννοια της 

εκπαιδευτικής διοίκησης και περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες της σε επίπεδο σχολικής μονάδας, 

σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκο, απαιτητικό και αβέβαιο. 

Αναλύεται η έννοια της ηγεσίας, αναπτύσσονται τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας και προσδιορίζονται 

οι διαφορές μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης. Τέλος, αναπτύσσεται η έννοια της σχολικής 

αποτελεσματικότητας και επιχειρείται η σύνδεση της εκπαιδευτικής διοίκησης και των λειτουργιών 

της με τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο διευθυντής-ηγέτης, συμβάλλοντας θετικά στην 

εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 

2. Εννοιολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διοίκησης  

Η Διοικητική Επιστήμη εξελίχθηκε ραγδαία κατά τον 20ο αιώνα, αναπτύσσοντας θεωρητικά 

μοντέλα και αρχές που ερμηνεύουν και προβλέπουν την πορεία, την επιβίωση και την εξέλιξη των 

συστημάτων και των λειτουργιών ενός οργανισμού - και όχι τυχαία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η 

εκπαιδευτική διοίκηση ορίζεται ως ένα σύστημα δράσης που βασίζεται στην ορθολογική χρήση των 

διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού και ειδικότερα, την παροχή εκπαίδευσης µε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο (Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2012), (Bush, 1986), αντιλαμβανόμαστε ότι, στο χώρο της εκπαίδευσης, η εφαρμογή των 

μοντέλων και των αρχών της διοίκησης (μάνατζμεντ) είναι επιβεβλημένη προκειμένου οι σύγχρονοι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί, μέσα από την ορθή αξιοποίηση των πόρων, να επιτύχουν τους στόχους 

τους και να αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον ως ανοικτά συστήματα. 

Αναμφίβολα, οι εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εξαιρετικά 

απαιτητικό για το σύγχρονο σχολείο το οποίο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να 

επιβιώσει, θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς ευελιξίας, συνεχούς μάθησης, καινοτομίας, 

συνέργειας και αλλαγής. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα στελέχη εκπαίδευσης να 
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έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία να μεταφέρουν στην πράξη βασικές αρχές της διοικητικής 

θεωρίας κατά τρόπο, ώστε να υπάρξει όφελος για το άτομο, το σχολείο και την κοινωνία. 

2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο της διοίκησης  

        Προκειμένου να κατανοήσουμε την εξέλιξη της σκέψης στο πεδίο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο οι διευθυντές στο σύγχρονο σχολείο ασκούν διοίκηση, είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της διοικητικής επιστήμης. Συνοπτικά, οι θεωρίες 

που έχουν αναπτυχθεί και βρίσκουν εφαρμογή στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως (Θεοφιλίδης, 2012): 

• Το Γραφειοκρατικό Μοντέλο  

Βασίζεται στις απόψεις του Max Weber για την εξουσία, περιλαμβάνοντας στοιχεία της 

παραδοσιακής, της χαρισματικής και της λογικής εξουσίας. 

• Η Επιστημονική Διοίκηση  

Η θεωρία αυτή βασίζεται κυρίως στις απόψεις του F. Taylor και εμπνέεται από τη βιομηχανική 

επανάσταση των αρχών του 20ου αιώνα. Μεταξύ των βασικών θέσεων του μοντέλου αυτού 

περιλαμβάνονται η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, η παροχή οικονομικών 

κινήτρων, ο καταμερισμός της εργασίας και ο έλεγχος μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση 

της πορείας των εργαζομένων. 

• Το Κίνημα των Ανθρώπινων Σχέσεων  

Με βάση τα πειράματα που διεξήχθησαν στην εταιρεία Western Electric κατά τη δεκαετία του 

1920, οι καθηγητές Elto Mayo & Fritz Roethlisberger του Πανεπιστημίου Harvard κατέληξαν σε 

μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας 

και συνθηκών εργασίας. Σύμφωνα με το κίνημα των ανθρώπινων σχέσεων, το ευχάριστο κλίμα 

και η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά 

των εργαζομένων και, κατ’ επέκταση, την απόδοση και την παραγωγικότητά τους. 

• Οι σύγχρονες θεωρίες και τάσεις  

Η σύγχρονη διοικητική σκέψη βασίζεται σε μια συνθετικού τύπου θεώρηση του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα εναρμόνισης των 

τυπικών στοιχείων του οργανισμού (ύπαρξη κανόνων, δόμηση ιεραρχίας, κ.λπ.) με τα άτυπα 

στοιχεία του (σχέσεις, επικοινωνία). 

2.2 Λειτουργίες διοίκησης  

        Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διοίκηση στο χώρο της Εκπαίδευσης παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες, καθώς βασικός στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

μέσα από την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η διοίκηση συνίσταται σε τέσσερις 

επιμέρους λειτουργίες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο 

(Μπουραντάς, 2002): 

 

• Προγραμματισμός  

Διευκολύνει τα στελέχη να προετοιμάσουν το μέλλον του οργανισμού. Συνδέεται με τη λήψη 

αποφάσεων και το σχεδιασμό των στόχων και αποτελεί τη βασικότερη λειτουργία διοίκησης. 

Σημειώνεται ότι, οι στόχοι ενός οργανισμού, ανάλογα με το εύρος και τον χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησής τους διακρίνονται σε στρατηγικούς (μακροχρόνιοι στόχοι του οργανισμού) και σε 

λειτουργικούς (ο τρόπος και τα μέσα επίτευξης των στρατηγικών στόχων όπως αυτά αποτυπώνονται 

στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού). 

 

• Οργάνωση  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

175 

 

Η οργάνωση ως λειτουργία, συνδέεται με τη δημιουργία δομής στον εκπαιδευτικό οργανισμό 

και τον καταμερισμό του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων. Μέσω της λειτουργίας αυτής καταρτίζεται το οργανόγραμμα, καθορίζονται 

τα επίπεδα ιεραρχίας και τα καθήκοντα, επιτυγχάνεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από τις 

λειτουργικές μονάδες του (κεντρικού) οργανισμού (λ.χ. διαχωρισμός σε πρωτοβάθμια & 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση), προσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου και του συντονισμού των ατόμων 

και εκχωρούνται οι αρμοδιότητες. Σημειώνεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει 

πολλά στοιχεία γραφειοκρατικής οργάνωσης καθώς, σε μεγάλο βαθμό είναι συγκεντρωτικό και αυτό 

λειτουργεί ανασταλτικά σε επίπεδο δημιουργικότητας και καινοτομίας της σχολικής μονάδας. 

• Διεύθυνση  

Η λειτουργία αυτή συνίσταται στην καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθούν οι 

οργανωσιακοί στόχοι. Δεδομένου ότι στη διαδικασία αυτή εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το έργο της διεύθυνσης ενός οργανισμού είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας, η διεύθυνση, ως λειτουργία, αναφέρεται στην αποτελεσματική 

διευθέτηση (από το διευθυντή) ζητημάτων που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της μονάδας και να λειτουργήσει το σχολείο ως ανοικτό 

σύστημα. Ζητήματα όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η διαχείριση συγκρούσεων, η παρακίνηση, 

η ενδυνάμωση, ο συντονισμός των εργασιών και η παρακολούθηση της πορείας τους, εμπίπτουν στο 

πεδίο δράσης της διεύθυνσης. 

• Έλεγχος  

Η λειτουργία αυτή συνδέεται με την τήρηση κανόνων και προτύπων ώστε να διασφαλιστεί η 

υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει ο οργανισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο έλεγχος έχει 

διορθωτικό-δημιουργικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, τα 

διοικητικά στελέχη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καλύτερα την πορεία και την εξέλιξη 

των έργων και δράσεων του οργανισμού, να διαπιστώσουν τυχόν αποκλίσεις από το στόχο και να 

κάνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο απόδοσης των εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο 

τήρησης των κανόνων. 

2.3 Μοντέλα και στυλ ηγεσίας στο σχολείο  

        Η κατηγοριοποίηση των ηγετικών συμπεριφορών έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών 

ερευνών, οι οποίες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα άσκησης ηγεσίας βάσει μοντέλων που να 

αντανακλούν τις ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών (Fullan, 2006) ,( Robertson, 2008). Στο 

πλαίσιο της συζήτησης για τα στυλ ηγεσίας που έχουν εφαρμογή στο σχολείο σήμερα, μπορούμε να 

διακρίνουμε τα παρακάτω ως τα βασικότερα: 

 

Συναλλακτική ηγεσία (transactional leadership)  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, υπάρχει αμοιβαία δοσοληψία μεταξύ διευθυντή και 

υφισταμένων (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) η οποία οριοθετείται μέσα από την αποσαφήνιση των 

απαιτήσεων της θέσης και των προσδοκιών του οργανισμού από το άτομο. Συνακόλουθα, σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας, η σχέση της ιεραρχίας (διευθυντή) με τους υφισταμένους (εκπαιδευτικούς) 

καθορίζεται από ανταμοιβές βάσει συγκεκριμένης αξιολογικής διαδικασίας (Ράπτης και Βιτσιλάκη, 

2007), και δύναται να πάρει τις εξής μορφές:  

• α) ενεργητική ηγεσία (ο διευθυντής- ηγέτης παρακολουθεί ενεργά την πορεία των 

εκπαιδευτικών και παρεμβαίνει για την πρόληψη τυχόν λαθών)  

• β) παθητική ηγεσία (οι παρεμβάσεις γίνονται, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους 

προσυμφωνημένους στόχους)  
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• γ) ηγεσία τύπου "laissez – faire" (ο ηγέτης δεν έχει ουσιαστικό ρόλο σε επίπεδο καθοδήγησης 

και δεν εκφράζει τις απόψεις του για την απόδοση των εκπαιδευτικών). 

Κατανεμημένη ηγεσία (distributional leadership)  

Η κατανεμημένη ηγεσία βασίζεται στο επιμερισμό των εργασιών και των υπευθυνοτήτων και 

οδηγεί στην ανάπτυξη των ατόμων και του σχολείου (Θεοφιλίδης, 2012). Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

διευθυντή και εκπαιδευτικών, ενισχύει τη συνοχή της ομάδας και το αίσθημα εμπιστοσύνης στον 

οργανισμό, προωθώντας την αλλαγή και την καινοτομία. Σε αυτό πλαίσιο, ο διευθυντής - ηγέτης έχει 

ένα ρόλο διευκολυντικό: λαμβάνει αποφάσεις, αξιολογώντας την κατάσταση και αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες των εκπαιδευτικών. 

 

Μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership)  

Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τον Burns στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στοχεύει στη 

βαθιά αλλαγή και την εξέλιξη του οργανισμού και των μελών του. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης έχει 

το ρόλο του μέντορα και του καθοδηγητή, δίνει ο ίδιος το παράδειγμα, ενδιαφέρεται πρωτίστως να 

διαμορφώσει ένα όραμα το οποίο να αφορά όλα τα μέλη του οργανισμού και δεν αναλώνεται στην 

απλή διεκπεραίωση των καθημερινών διοικητικών και γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων. 

 

Αυθεντική ηγεσία (authentic leadership)  

Ως έννοια, η αυθεντικότητα συνδέεται με τη γνησιότητα των αισθημάτων, το κύρος και την 

αξιοπιστία. Στο χώρο της ηγεσίας, οι Luthans και Avolio (2003) εισήγαγαν τον όρο και τον 

συνέδεσαν με την αυτογνωσία, τον αυτοέλεγχο, την αισιοδοξία, τη θετική συμπεριφορά και τη 

συνέπεια του ηγέτη. Στην αυθεντική ηγεσία, υπάρχει ακολουθία πράξεων και ηθικής σκέψης (Yukl, 

2010) και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιούς 

εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο ευνοεί την αφοσίωση των εργαζομένων. Κατ’ επέκταση, ο 

αυθεντικός ηγέτης χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία, ειλικρίνεια στην επικοινωνία, 

βαθιά πίστη στις αξίες και δέσμευση στην εκπλήρωση των στόχων. 

3. Ηγεσία ή διοίκηση στο σχολείο;  

        Κάθε οργανισμός προσδιορίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κανόνες, που 

είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των λειτουργιών του και την πραγματοποίηση των σκοπών του 

(Παπαλόη, 2012). Σε κάθε περίπτωση, η σημασία που αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα της 

ηγεσίας και της διοίκησης για την επιτυχή λειτουργία των σχολικών μονάδων αναμφίβολα είναι πολύ 

μεγάλη και αντανακλά τις σημαντικές αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες. Το 

ζήτημα της διοίκησης (μάνατζμεντ) και της ηγεσίας των εκπαιδευτικών οργανισμών έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική έρευνα. Πλήθος ορισμών έχει αποδοθεί στις δύο αυτές 

έννοιες (Hoy & Miskel, 2008) οι οποίες, συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες. Η ηγεσία αποτελεί 

μια δυναμική διαδικασία η οποία συνδέεται με την αλλαγή, τον καθορισμό και υλοποίηση 

συγκεκριμένων στόχων σύμφωνα με το όραμα, τις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες και τις 

ικανότητες του ηγέτη, ενώ η διοίκηση (μάνατζμεντ), αναφέρεται κυρίως σε ενέργειες που 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των οργανωσιακών δράσεων και 

δομών. Η ηγεσία και το μάνατζμεντ αποτελούν συμπληρωματικές λειτουργίες ή ρόλους εξίσου 

απαραίτητους και σημαντικούς για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Έτσι, στη συζήτηση 

για την οριοθέτηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της διοίκησης ως κεντρικό θέμα, αναδεικνύεται ο 

όρος «επιρροή» και όχι η «εξουσία». Η ηγεσία και η διοίκηση αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενες 

και αλληλοεπηρεαζόμενες έννοιες: η διοίκηση αντιμετωπίζει κυρίως την πολυπλοκότητα στους 

σύγχρονους οργανισμούς, ενώ, η ηγεσία αντιμετωπίζει τις αλλαγές του σύγχρονου κόσμου ( Kotter, 

1990, 2001). 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

177 

 

3.1 Η έννοια της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας  

        Η έννοια της αποτελεσματικότητας αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων με τη 

μικρότερη δυνατή σπατάλη πόρων. Αναμφίβολα, το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και πολυσχιδές καθώς, τα βασικά ερωτήματα σχετίζονται με 

την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο θεσμός της εκπαίδευσης σε σχέση με άλλες οργανώσεις. 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται κυρίως στην 

ανάπτυξη δύο εννοιών: της αποτελεσματικότητας (effectiveness) και της αποδοτικότητας 

(efficiency) (Μπουραντάς, 2002). Η αποτελεσματικότητα ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο η 

εκπαιδευτική μονάδα επιτυγχάνει τους στόχους της, ενώ, η αποδοτικότητα αφορά κυρίως στην 

εσωτερική λειτουργία και στις «θυσίες» που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Από τα 

παραπάνω προκύπτει ότι, η συνολική αποτελεσματικότητα (σε μακροπρόθεσμη τουλάχιστον βάση) 

προϋποθέτει και την αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας. Συνοπτικά, για την αποτελεσματική 

διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού απαιτείται η τήρηση θεμελιωδών αρχών, όπως ο 

συντονισμός ανθρώπων, δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων σε απόλυτη εναρμόνιση με τις 

εκάστοτε εκπαιδευτικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και πολιτικές αξίες, ανάγκες και προσδοκίες. H 

αναγκαιότητα συνεχούς προσαρμογής της σχολικής μονάδας στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης και τον τρόπο 

που τα στελέχη εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. 

3.2 Δεξιότητες αποτελεσματικού διευθυντή σχολικής μονάδας  

        Μέσα σε ένα πολυσχιδές πλαίσιο, τα στελέχη της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν με 

αυξημένη ταχύτητα αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στις οποίες η ανταπόκριση απαιτεί υψηλό 

επαγγελματικό ήθος, γνώσεις, δεξιότητες αλλά και ευθύνες. Συνιστώσες ρευστές και ποικίλες 

συνθέτουν τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του νέου σχολείου καθιστώντας το εσωτερικό προφίλ 

κάθε σχολικής μονάδας καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία και, την ανάπτυξη δεξιοτήτων – 

κλειδιών των στελεχών εκπαίδευσης επιβεβλημένη. Για την αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου 

δεν αρκούν μόνο οι διδακτικές και παιδαγωγικές γνώσεις του διευθυντή αλλά, εξίσου απαραίτητες 

είναι και οι ηγετικές και οι διοικητικές του δεξιότητες. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο 

έργο τους ακόμα και στις πιο ανοίκειες και παράδοξες καταστάσεις, οι διευθυντές οφείλουν να 

διαθέτουν δεξιότητες και γνώσεις και κυρίως, να έχουν την ικανότητα να τις μοιράζονται με τους 

εκπαιδευτικούς, επενδύοντας σε αυτούς και υποστηρίζοντας έμπρακτα μια ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση. Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διοίκησης της σχολικής μονάδας σχετίζονται 

με δεξιότητες του διευθυντή όπως η σταθερότητα, ο επαγγελματισμός, η ικανότητα να εμπνέει όλους 

τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διεργασίας, η ικανότητα διαμόρφωσης ποιοτικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, η ενσυναίσθηση και η δημιουργία αρμονικών σχέσεων, η παρακίνηση και 

υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών, η δημιουργία ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος 

μάθησης, καθώς και η διεύρυνση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας (Φασούλη, 2011). Είναι 

αλήθεια ότι, σήμερα, ο διευθυντής – ηγέτης καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για την εκπαίδευση, να δημιουργήσει ένα κοινό όραμα, να 

εμπνεύσει, να παρακινήσει και να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την 

επίτευξη των στόχων, αποτελώντας τον κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη του 

οργανισμού (Μπουραντάς, 2005) , (Βακόλα & Νικολάου, 2012), (Bush, Bell, & Middlewood, 2010). 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί η σημασία του κύρους των ηγετικών στελεχών το οποίο 

εδραιώνεται μέσα από μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης μεταξύ εκείνου που 

ασκεί την ηγεσία και των υφισταμένων του. 

4. Συμπεράσματα 

Με βάση τα παραπάνω, ο αποτελεσματικός διευθυντής δίνει ο ίδιος το παράδειγμα, είναι 

μέντορας, καθοδηγεί και δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης δράσης στους εκπαιδευτικούς μέσα σε ένα 
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δημιουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Επιπλέον, είναι άριστος γνώστης του πλαισίου στο οποίο 

προΐσταται, καθώς και των προκλήσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος, διαθέτει αυτογνωσία, 

αυτοέλεγχο και ενσυναίσθηση και διακρίνεται από δημιουργικότητα, ευελιξία και γενναιοδωρία. Τα 

αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη διαθέτουν ικανότητες ανθρώπινες, τεχνικές και διανοητικές 

αποφάσεων, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, αλληλεπιδρούν με περιστασιακούς παράγοντες (δηλ. τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πλαισίου στο οποίο ηγείται ο διευθυντής) (Μπουραντάς, 2002). 

Είναι προφανές ότι, ο δρόμος για αλλαγές σε επίπεδο άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

και η μετάβαση από τον διαχειριστικό και γραφειοκρατικό έλεγχο σε ένα μοντέλο ηγεσίας & 

διοίκησης βασισμένο στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την παροχή υψηλής ποιότητας αγαθών, 

αναμφίβολα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι προκλήσεις είναι πολλές τόσο σε επίπεδο 

προσωπικό/γνωστικό όσο και σε επίπεδο κοινωνικο-πολιτικών και οικονομικών αλλαγών. Σε κάθε 

περίπτωση, η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητα ευελιξίας, 

προσαρμοστικότητας, και «ανοίγματος» στις ανάγκες του ευρύτερου περιβάλλοντος. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων και η διασφάλιση της 

συνοχής του συστήματος. Απαιτούνται σωστά εκπαιδευμένα και ταλαντούχα άτομα, επαρκείς πόροι 

και ηγεσία με ηθική που επικεντρώνεται στη δημιουργία υψηλού επιπέδου γνώσης και στη 

διαμόρφωση ανεξάρτητων προσωπικοτήτων με γνώμονα το κοινό καλό (Παπαλόη & Μπουραντάς, 

2012). Συμπερασματικά, τα στελέχη της εκπαιδευτικής μηχανής με όραμα και θέληση για 

πραγματικές τομές, οφείλουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα ενισχύσουν το αίσθημα 

της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και θα προάγουν τις θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες, θεωρώντας τη 

σχολική μονάδα και τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διεργασία ως μέρος ενός ανοικτού 

συστήματος, ως ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας που εξελίσσεται και μεταβάλλεται. 
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Περίληψη 

Η εμπειρία του θανάτου είναι καθολικό, αναπόφευκτο και στρεσογόνο ζήτημα για τους 

ανθρώπους. Τα προσωπικά βιώματα των εκπαιδευτικών σε θέματα θανάτου επηρεάζουν πολλές 

φορές τον τρόπο που υποστηρίζουν τους μαθητές για να αντιμετωπίσουν το πένθος που σχετίζεται 

με τον θάνατο, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους στη διαχείριση του πένθους μαθητών στην τάξη. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της προσωπικής και εργασιακής 

εμπειρίας εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με το πένθος και η μεταξύ τους 

συσχέτιση. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας η οποία έγινε 

τον Ιανουάριο του 2021 με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 1.374 εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων από όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας ανέδειξαν σημαντικά ευρήματα για την προσωπική και εργασιακή εμπειρία των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Τέλος, καταγράφηκε σημαντική στατιστικά θετική συσχέτιση της 

προσωπικής με την εργασιακή εμπειρία των εκπαιδευτικών αναφορικά με το πένθος.  
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Λέξεις κλειδιά: Πένθος, απώλεια, μαθητές, εμπειρία, εκπαιδευτικοί 

1. Εισαγωγή 

Η εμπειρία της ζωής βιώνεται παράλληλα με την εμπειρία του θανάτου. Η απώλεια με την 

έννοια του θανάτου αποτελεί τη μόνη βεβαιότητα στη ζωή των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της 

ζωής τους οι άνθρωποι έρχονται αναπόδραστα αντιμέτωποι με τον θάνατο και βιώνουν την απώλεια 

αγαπημένων προσώπων. Η φυσική αντίδραση που επακολουθεί σε αυτή την απώλεια είναι η 

εκδήλωση του πένθους (Burke, Neimeyer, 2013). Για τις Job και Frances (2004:3) «το πένθος 

περιγράφει την απώλεια που βιώνουν οι άνθρωποι όταν κάποιο κοντινό τους πρόσωπο πεθαίνει» και 

εκφράζεται με προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα που σχετίζονται με την απώλεια (Pfohl et al., 

2002). Η εμπειρία που βιώνει ένα άτομο για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου καταγράφεται 

στη βιβλιογραφία ως ένα από τα πιο οδυνηρά και δυσμενή περιστατικά που συμβαίνουν στη ζωή του 

(Dejonckheere, Fried, 2016). Το πένθος εμφανίζει εύρος αντιδράσεων, διακυμάνσεων και 

διαταραχών από ελαφρές, έως έντονες και σοβαρές (Burke, Neimeyer, 2013). Πρόκειται για 

επιπτώσεις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές (Shear, 2015). 

Ειδικότερα, το πένθος που βιώνει το παιδί μετά την απώλεια αγαπημένου προσώπου μπορεί να 

έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά του, την κοινωνική και συναισθηματική του υγεία ως 

αποτέλεσμα συναισθημάτων θλίψης, κατάθλιψης, άγχους ή απομάκρυνσης από τους γύρω του καθώς 

και στη μαθησιακή του ικανότητα και απόδοση (Schonfeld, 2007). Κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας, η εμπειρία του θανάτου αποτελεί ένα από τα πιο συναισθηματικά και περίπλοκα ζητήματα 

(Slaughter, Griffiths, 2007). Οι μαθητές που πενθούν εκδηλώνουν ποικίλες συναισθηματικές 

αντιδράσεις ανάλογα με την ηλικία τους, την προσωπική τους συγκεκριμένη εμπειρία και εμπλοκή 

με τον θάνατο αλλά και προηγούμενες εμπειρίες (Σισμάνη-Παπακώστα, 2006). 

Στην περίπτωση μαθητών που βιώνουν το πένθος, το σοβαρό αυτό γεγονός αναστατώνει, 

διαταράσσει και επηρεάζει τη ζωή των ίδιων των μαθητών αλλά και του περιβάλλοντος της τάξης ή 

της σχολικής κοινότητας γενικότερα. Το σχολείο έρχεται αντιμέτωπο με τη διαχείριση του πένθους 

η οποία έχει ιδιαίτερη εκπαιδευτική σημασία. Η συμβολή του σχολείου και των εκπαιδευτικών πρέπει 

να εστιάζεται τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης 

(Schonfeld, 2007). Ο ρόλος τους κρίνεται σημαντικός στην παροχή βοήθειας σε μαθητές που 

βρίσκονται σε πένθος, μέσω της κατάλληλης υποστήριξης και καθοδήγησης που μπορεί να τους 

προσφέρουν (Engarhos et al., 2013) να επανέλθουν στην ομαλότητα μετά την εμπειρία της απώλειας 

(Dyregrov et al., 2013) και να αντιμετωπίσουν αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη φάση της ζωή 

τους. 

Ωστόσο, το θέμα του θανάτου στην εκπαίδευση είναι παραγκωνισμένο και αποφεύγεται 

(Galende, 2015). Η Στυλιανίδου (2017) επισημαίνει τη σημασία και την αναγκαιότητα της 

ενσωμάτωσης των εννοιών της απώλειας και του πένθους στα αναλυτικά προγράμματα για την 

εκπαίδευση των μαθητών έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί το ταμπού προσέγγισης του θανάτου. Με τον 

τρόπο αυτό τα παιδιά θα βοηθηθούν να προσεγγίζουν τα συναισθήματά τους, να τα αναγνωρίζουν 

και να τα εκφράζουν κατά την περίοδο που διαρκεί το πένθος. Εντούτοις, η εφαρμογή προγράμματος 

για την αγωγή των μαθητών για τον θάνατο ως προληπτική παρέμβαση και η σχετική επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών ελλείπουν. Αποτελέσματα ερευνών αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται ανεπαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν καταστάσεις πένθους στους μαθητές 

(Τριανταφύλλου, 2019· Κρυσταλλίδου, 2013). Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο 

στην παροχή υποστήριξης στους μαθητές που βιώνουν πένθος. Παρόλα αυτά αναδεικνύεται από 

έρευνες η έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση του ζητήματος του θανάτου. 

Καταγράφονται συναισθήματα αβεβαιότητας, έλλειψης εμπιστοσύνης και ετοιμότητας στους 

εκπαιδευτικούς στην πραγματοποίηση συζήτησης για τον θάνατο με τους μαθητές (Engarhos et al., 

2013). Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι διστακτικοί, να μην αισθάνονται σίγουροι για το τι να κάνουν 

σε περίπτωση που μαθητής βιώνει πένθος και ανησυχούν για οποιαδήποτε συζήτηση για το συμβάν 
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ότι θα προκαλέσει αναστάτωση στο παιδί. Με τη στάση αυτή οι μαθητές μπορεί να εισπράττουν 

αδιαφορία, να ενοχλούνται και να αισθάνονται ότι τους απομονώνουν όταν οι εκπαιδευτικοί δεν 

συζητούν για την εμπειρία που βιώνουν (Milton, 2004). Ας ληφθεί υπόψη ότι πραγματικά παρέχεται 

βοήθεια στους μαθητές όταν αναγνωρίζεται η πραγματικότητα και όχι όταν αγνοείται ή ευσχήμως 

καλύπτεται ή υποτιμούνται οι ανάγκες τους (Wass, 1991). Ο Holland (2001) αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα για την εκ των προτέρων οργανωμένη προετοιμασία του σχολείου και των 

εκπαιδευτικών για τα θέματα που αφορούν τον θάνατο, παρά την εκ των υστέρων αντιμετώπισή τους 

όταν αυτά συμβαίνουν και επισημαίνει και αυτός με τη σειρά του την ανάγκη να συμπεριληφθεί η 

εκπαίδευση για την απώλεια στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών όπως η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας τους καθώς 

και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους για την απώλεια και τον 

θάνατο στον χώρο του σχολείου επηρεάζουν και σχετίζονται με την ετοιμότητά τους να 

διαχειριστούν το πένθος (Τριανταφύλλου, 2019). Εργασιακές εμπειρίες οι οποίες αναφέρονται σε 

περιπτώσεις απώλειας μαθητών ή συγγενικών προσώπων μαθητών τις οποίες έχουν συναντήσει και 

βιώσει οι εκπαιδευτικοί κατά την εργασιακή τους πορεία. Παράλληλα τον βαθμό και το είδος 

εμπλοκής των εκπαιδευτικών με περιθανάτια αγωγή και προγράμματα διαχείρισης του πένθους των 

μαθητών. Ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν τους εκπαιδευτικούς με προσωπικά βιώματα πένθους 

στην παιδική τους ηλικία να αντιμετωπίζουν τον θάνατο μέσω συζήτησης με τους μαθητές στο 

σχολείο με μεγαλύτερη άνεση (Κρυσταλλίδου, 2013). Προσωπικές εμπειρίες οι οποίες σχετίζονται 

με τα προσωπικά βιώματα απώλειας αγαπημένων προσώπων των εκπαιδευτικών και την θεωρητική 

τους κατάρτιση με διάφορες μορφές (βιβλιογραφία, συνέδρια, διαλέξεις) για την έννοια του πένθους 

και τη διαχείρισή του. Εκπαιδευτικοί  με προσωπικές εμπειρίες πένθους αναφέρονται ως περισσότερο 

ευαισθητοποιημένοι στον μαθητή που βιώνει το πένθος (Papadatou et al., 2002). Συνοψίζοντας, οι 

προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και οι στάσεις τους προς τον θάνατο επηρεάζουν την 

ικανότητά τους να βοηθούν και να υποστηρίζουν συναισθηματικά τους μαθητές που βιώνουν το 

πένθος (Cullinan, 1990). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1. Ερευνητικός σκοπός 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της προσωπικής και εργασιακής 

εμπειρίας εκπαιδευτικών της Π.Ε. της Ελλάδας με το πένθος και τη διαχείρισή του σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις τους. Επίσης, η διερεύνηση της σχέσης της προσωπικής με την εργασιακή εμπειρία του 

πένθους και τη διαχείρισή του.  

2.1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν με βάση τον σκοπό και οριοθέτησαν την έρευνα είναι: 

α) Ποια είναι η προσωπική και εργασιακή εμπειρία εκπαιδευτικών Π.Ε. της Ελλάδας με το πένθος 

και τη διαχείρισή του; β) Υπάρχει συσχέτιση της προσωπικής εμπειρίας με την εργασιακή τους 

εμπειρία με τον θάνατο και τη διαχείρισή του; 

2.1.3. Δομή ερευνητικού εργαλείου 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας, διεξήχθη με την 

ποσοτική μέθοδο με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς αποτελούμενο από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις αφορούσαν τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο μέρος αξιοποιήθηκε, ύστερα από ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και προσαρμογές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, μέρος των δηλώσεων 

από τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνα της Τριανταφύλλου (2019) και της 
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Χατζηνικολάου (2014). Περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες: α) προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτικού 

με το πένθος και τη διαχείρισή του με 3 δηλώσεις και β) εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτικού με 

το πένθος και τη διαχείρισή με 5 δηλώσεις. Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert από το 1 έως το 5, με διαβαθμίσεις (1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Μερικές φορές, 4=Αρκετές 

φορές, 5=Πολλές φορές). 

Ο έλεγχος του δείκτη Cronbach΄s alpha (Πίνακας 1) στις δύο επιμέρους υποκλίμακες για την 

προσωπική (Cronbach΄s alpha=0,568<0,70) και εργασιακή εμπειρία (Cronbach΄s alpha=0,673<0,70) 

των εκπαιδευτικών δεν έδειξε τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό ίσως να οφείλεται και στον 

μικρό αριθμό των μεταβλητών. Συνολικά και για τις δύο υποκλίμακες ο έλεγχος ήταν περισσότερο 

ικανοποιητικός (Cronbach΄s alpha=0,690<0,70). 

 
Πίνακας 1: Έλεγχος του δείκτη Cronbach΄s alpha 

 

 Ενότητες 
Αριθμός 

δηλώσεων 

Cronbach΄s 

alpha 

Προσωπική και 

εργασιακή εμπειρία 

εκπαιδευτικών σχετικά με 

την απώλεια και τη 

διαχείριση του πένθους. 

Προσωπική 

εμπειρία εκπαιδευτικών 
3 0,568 

Εργασιακή εμπειρία 

εκπαιδευτικών 
5 0,673 

Σύνολο 8 0,690 

2.1.4. Δείγμα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Το σύνολο των εκπαιδευτικών 

Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας αποτέλεσαν τον πληθυσμό αναφοράς. Για την αποστολή του 

ερωτηματολογίου σε μορφή google forms στα Δημοτικά Σχολεία χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Τα email των Δημοτικών Σχολείων βρέθηκαν από τα γραφεία εκπαίδευσης Π.Ε. ανά 

νομό και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης Ελλάδας (Δυτικής Ελλάδας, 

Πελοποννήσου, Κρήτης, Δυτικής και Ανατολική Μακεδονίας, κ.ά.). Εστάλησαν σε όλα τα σχολεία 

και η προώθηση των email προς τους εκπαιδευτικούς  έγιναν από τους Διευθυντές/ντριες των 

σχολείων. Ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν τελικά το ερωτηματολόγιο 1.374 εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, η εικόνα του δείγματος διαμορφώνεται ως εξής, ως προς το φύλο, η πλειονότητα 

(77,7%, 1068) των ερωτώμενων είναι γυναίκες. Σχετικά με τα έτη υπηρεσίας, το 58,8% (808) έχουν 

«0-20» έτη, το 41,2% (566) έχει «21-ανω» έτη υπηρεσίας. Ως προς το επίπεδο σπουδών των 

συμμετεχόντων, το 41,3% (568) έχει μόνο το «Βασικό πτυχίο», το 4,7% (64) έχει κάνει 

«Διδασκαλείο/Μετεκπαίδευση», το 8,6% (118) έχει «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ», το 42,6% (586) έχει κάνει 

«Μεταπτυχιακό» και το 2,8% (38) διαθέτει «Διδακτορικό» τίτλο σπουδών. 

2.1.5. Ανάλυση δεδομένων 

Οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκαν με το 

στατιστικό λογισμικό SPSS 27.0 for Windows. Έγινε ανάλυση με τη χρήση μέσης τιμής (Μ.Τ.), 

τυπικής απόκλισης (Τ.Α.) και ποσοστιαίας κατανομής συχνοτήτων. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

κανονικότητας (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) των μεταβλητών ο οποίος έδειξε ότι δεν 

υπήρχε κανονική κατανομή (p=0,000<0,05). Για τη συσχέτιση των ποσοτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Spearman. 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Αναφορικά με την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για την απώλεια 

και τη διαχείριση του πένθους (Πίνακας 2) η Μ.Τ. των απαντήσεων κυμαίνεται από 2,15 (σπάνια) 

έως 3,5 (αρκετές φορές), ενώ η συνολική Μ.Τ είναι 2,65 (μερικές φορές). 

 
Πίνακας 2: Προσωπική εμπειρία 

 

Α/Α Δηλώσεις Μ.Τ.* Τ.Α. 

1 
Έχω βιώσει πριν την ηλικία των 18 ετών τον θάνατο 

στο άμεσο οικογενειακό ή/και φιλικό μου περιβάλλον. 
2,15 0,030 

2 
Ως τώρα έχω βιώσει θανάτους στο άμεσο 

οικογενειακό ή/και φιλικό μου περιβάλλον. 
3,50 0,028 

3 

Έχω παρακολουθήσει διαλέξεις ή/και έχω διαβάσει 

κάποιον οδηγό για την απώλεια και τη διαχείριση του 

πένθους γενικά. 

2,31 0,033 

 Σύνολο 2,65 0,021 

*Σημείωση (1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Μερικές φορές, 4=Αρκετές φορές, 5=Πολλές φορές) 

 

Ως προς την ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων των ερωτώμενων για την προσωπική 

εμπειρία με το πένθος και τη διαχείρισή του (Πίνακας 3), η πλειονότητα (64,4%) των ερωτώμενων 

δεν έχει βιώσει ποτέ ή έχει βιώσει σπάνια πριν την ηλικία των 18 ετών τον θάνατο στο άμεσο 

οικογενειακό ή/και φιλικό του περιβάλλον. Το 23,3% έχει βιώσει το πένθος μερικές φορές, ενώ το 

12,4% το έχει βιώσει αρκετές ή πολλές φορές. Το 16% δεν έχει βιώσει ποτέ θανάτους ή τους έχει 

βιώσει σπάνια από το άμεσο οικογενειακό ή/και φιλικό μου περιβάλλον, το 35,1% τους έχει βιώσει 

μερικές φορές και το 48,9% τους έχει βιώσει αρκετές ή πολλές φορές. Επίσης, η πλειονότητα (59,3%) 

δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ ή έχει παρακολουθήσει σπάνια διαλέξεις ή/και έχει διαβάσει κάποιον 

οδηγό για την απώλεια και τη διαχείριση του πένθους γενικά. Το 22,5% έχει παρακολουθήσει μερικές 

φορές, ενώ το 18,2% έχει παρακολουθήσει αρκετές ή πολλές φορές. 

 
Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή προσωπικής εμπειρίας εκπαιδευτικών 
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1 

Έχω βιώσει 

πριν την ηλικία 

των 18 ετών τον 

θάνατο στο άμεσο 

οικογενειακό 

ή/και φιλικό μου 

περιβάλλον. 

5

08 

(37%) 

37

6 

(27

,4%) 

32

0 

(23

,3%) 

11

8 

(8,

6%) 

52 

(3,

8%) 

1

374 

(1

00%) 

2 

Ως τώρα 

έχω βιώσει 

θανάτους στο 

άμεσο 

οικογενειακό 

ή/και φιλικό μου 

περιβάλλον. 

4

4 

(3

,2%) 

17

6 

(12

,8%) 

48

2 

(35

,1%) 

39

6 

(28

,8%) 

27

6 

(20

,1%) 

1

374 

(1

00%) 
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3 

Έχω 

παρακολουθήσει 

διαλέξεις ή/και 

έχω διαβάσει 

κάποιον οδηγό για 

την απώλεια και 

τη διαχείριση του 

πένθους γενικά. 

4

54 

(3

3%) 

36

2 

(26

,3%) 

30

8 

(22

,5%) 

17

2 

(12

,5%) 

78 

(5,

7%) 

1

374 

(1

00%) 

 

Σχετικά με την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για την απώλεια και τη 

διαχείριση του πένθους (Πίνακας 4), η Μ.Τ. των απαντήσεων κυμαίνεται από 1,19 (ποτέ) έως 2,22 

(σπάνια), ενώ η συνολική Μ.Τ είναι 1,64 (σπάνια). 

 
Πίνακας 4: Εργασιακή εμπειρία εκπαιδευτικών 

 

 Δηλώσεις Μ.Τ.* Τ.Α. 

4 
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου υπηρεσίας 

βίωσα τον θάνατο γονέα ή/και αδελφού μαθητή μου. 
1,90 0,025 

5 
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου υπηρεσίας 

βίωσα τον θάνατο μαθητή μου. 
1,19 0,014 

6 
Έχω επιμορφωθεί για τη διαχείριση του πένθους των 

παιδιών. 
1,71 0,029 

7 
Έχω υλοποιήσει πρόγραμμα με θέμα την αγωγή για 

τον θάνατο. 
1,18 0,016 

8 
Έχω συζητήσει στην τάξη με τους μαθητές μου για τον 

θάνατο. 
2,22 0,030 

 Σύνολο 1,64 0,015 

*Σημείωση (1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Μερικές φορές, 4=Αρκετές φορές, 5=Πολλές φορές) 

 

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων για την εργασιακή εμπειρία των 

ερωτηθέντων για το πένθος και τη διαχείρισή του (Πίνακας 5), η πλειονότητα (74,2%) κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας δεν έχει βιώσει ποτέ ή έχει βιώσει σπάνια τον θάνατο 

γονέα ή/και αδελφού μαθητή τους. Το 20,8% τον έχει βιώσει μερικές φορές, ενώ το 5% τον έχει 

βιώσει αρκετές ή πολλές φορές. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας δεν βιώσει ποτέ 

ή βιώσει σπάνια τον θάνατο μαθητή τους το 96,2%. Το 3,8% τον βίωσε μερικές φορές ή αρκετές και 

πολλές φορές. Η πλειονότητα (78,9%) δεν έχει επιμορφωθεί ποτέ ή έχει επιμορφωθεί σπάνια για τη 

διαχείριση του πένθους των μαθητών, το 12,6% έχει επιμορφωθεί μερικές φορές, ενώ το 8,5% έχει 

επιμορφωθεί αρκετές ή πολλές φορές. Η συντριπτική πλειονότητα (95,7%) των ερωτηθέντων δεν 

έχει υλοποιήσει ποτέ ή έχει υλοποιήσει σπάνια πρόγραμμα με θέμα την αγωγή για τον θάνατο, ενώ 

μόνο το 4,3% έχει υλοποιήσει πρόγραμμα μερικές φορές ή αρκετές και πολλές φορές. Τέλος, το 

65,2% των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν έχει συζητήσει ποτέ ή έχει συζητήσει σπάνια στην τάξη 

με τους μαθητές τους για τον θάνατο. Το 21,6% έχει συζητήσει μερικές φορές, ενώ το 13,2% έχει 

συζητήσει αρκετές ή πολλές φορές. 
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Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή εργασιακής εμπειρίας εκπαιδευτικών 
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Σ
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ν

ο
λ
ο

 

4 

Κατά τη 

διάρκεια της 

εκπαιδευτικής 

μου υπηρεσίας 

βίωσα τον 

θάνατο γονέα 

ή/και αδελφού 

μαθητή μου. 

5

76 

(

41,9

%) 

444 

(32

,3%) 

286 

(20,

8%) 

52 

(3,8%

) 

16 

(1,2

%) 

1

374 

(

100%) 

5 

Κατά τη 

διάρκεια της 

εκπαιδευτικής 

μου υπηρεσίας 

βίωσα τον 

θάνατο μαθητή 

μου. 

1

184 

(

86,2

%) 

138 

(10

%) 

42 

(3,1

%) 

6 

(0,4%

) 

4 

(0,3

%) 

1

374 

(

100%) 

6 

Έχω 

επιμορφωθεί για 

τη διαχείριση του 

πένθους των 

παιδιών. 

8

54 

(

62,2

%) 

230 

(16

,7%) 

172 

(12,

6%) 

72 

(5,2%

) 

46 

(3,3

%) 

1

374 

(

100%) 

7 

Έχω 

υλοποιήσει 

πρόγραμμα με 

θέμα την αγωγή 

για τον θάνατο. 

1

214 

(

88,4

%) 

100 

(7,

3%) 

38 

(2,8

%) 

10 

(0,7%

) 

12 

(0,8

%) 

1

374 

(

100%) 

8 

Έχω 

συζητήσει στην 

τάξη με τους 

μαθητές μου για 

τον θάνατο. 

4

20 

(

30,6

%) 

476 

(34

,6%) 

296 

(21,

6%) 

124 

(9%) 

58 

(4,2

%) 

1

374 

(

100%) 

 

O έλεγχος του συντελεστή συσχέτισης Spearman της προσωπικής εμπειρίας με την εργασιακή 

εμπειρία των ερωτώμενων για την απώλεια και τη διαχείριση του πένθους μαθητών (Πίνακας 6) 

καταδεικνύει σημαντική στατιστικά θετική συσχέτιση μεταξύ τους (r=0,491, p=0,000<0,01). 

 

Πίνακας 6: Συσχέτιση προσωπικής και εργασιακής εμπειρίας εκπαιδευτικών 

 

 

Προσωπι

κή εμπειρία 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Spe

arman's 

rho 

Προσωπικ

ή εμπειρία 

Correl

ation 

Coefficient 

1,000 0,491** 
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 Sig. 

(2-tailed) 
. 0,000 

 N 1374 1374 

 

Εργασιακή 

εμπειρία 

Correl

ation 

Coefficient 

0,491** 1,000 

 Sig. 

(2-tailed) 
0,000 . 

 N 1374 1374 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

3. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της προσωπικής και εργασιακής 

εμπειρίας εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας με το πένθος και τη διαχείρισή του 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους. Επίσης, η διερεύνηση της σχέσης της προσωπικής με την εργασιακή 

εμπειρία με το πένθος και τη διαχείρισή του. 

Αναφορικά με την προσωπική εμπειρία πένθους που έχουν βιώσει οι συμμετέχοντες, η 

πλειονότητα (64,4%) δεν έχει βιώσει ποτέ ή έχει βιώσει σπάνια πριν την ηλικία των 18 ετών τον 

θάνατο στο άμεσο οικογενειακό ή/και φιλικό τους περιβάλλον. Το 48,9% έχει βιώσει πέρα από την 

ηλικία των 18 ετών, αρκετές ή πολλές φορές θανάτους στο άμεσο οικογενειακό ή/και φιλικό τους 

περιβάλλον και το 35,1% τους έχει μερικές φορές. Ανάλογα είναι τα ευρήματα ως προς την 

προσωπική εμπειρία απώλειας αγαπημένων προσώπων της Χατζηνικολάου (2014). Το μεγαλύτερο 

μέρος (59,3%) δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ ή έχει παρακολουθήσει σπάνια διαλέξεις ή/και έχει 

διαβάσει κάποιον οδηγό για την απώλεια και τη διαχείριση του πένθους γενικά.  

Όσον αφορά την εργασιακή εμπειρία των ερωτηθέντων για το πένθος και τη διαχείρισή του, η 

πλειονότητα (74,2%) κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας δεν έχει βιώσει τον θάνατο 

γονέα ή/και αδελφού μαθητή του ποτέ ή τον έχει βιώσει σπάνια, το 20,8% τον έχει βιώσει μερικές 

φορές, ενώ το 5% τον έχει βιώσει αρκετές ή πολλές φορές. Το 96,2% κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας δεν έχει βιώσει τον θάνατο μαθητή τους ποτέ ή τον έχει βιώσει σπάνια, 

το 3,8% τον έχει βιώσει μερικές φορές/ αρκετές ή πολλές φορές. Η πλειονότητα (78,9%) των 

εκπαιδευτικών του δείγματος δεν έχει επιμορφωθεί ποτέ ή έχει επιμορφωθεί σπάνια για τη διαχείριση 

του πένθους των μαθητών, το 12,6% έχει επιμορφωθεί μερικές φορές, ενώ το 8,5% έχει επιμορφωθεί 

αρκετές ή πολλές φορές. Το μεγαλύτερο μέρος (95,7%) των ερωτηθέντων δεν έχει υλοποιήσει 

πρόγραμμα με θέμα την αγωγή για τον θάνατο, το 4,8% το έχει υλοποιήσει μερικές φορές/ αρκετές 

ή πολλές φορές. Τέλος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων (65,2%) δεν έχει συζητήσει ποτέ ή έχει 

συζητήσει σπάνια στην τάξη με τους μαθητές τους για τον θάνατο, το 21,6% έχει συζητήσει μερικές 

φορές και το 13,2% έχει συζητήσει για τον θάνατο αρκετές ή πολλές φορές. Τα ευρήματα συμφωνούν 

με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Cullinan, 1990˙ Engarhos et al., 2013˙ Κρυσταλλίδου, 2013˙ 

Papadatou et al., 2002˙ Τριανταφύλλου, 2019˙ Χατζηνικολάου, 2014) σύμφωνα με τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί έχουν σε μικρό βαθμό εμπειρίες στον επαγγελματικό τους χώρο απώλειας μαθητών 

και δεν νιώθουν καλά προετοιμασμένοι για τη διαχείριση του πένθους, λόγω έλλειψης επιμόρφωσης 

και έλλειψης προγραμμάτων περιθανάτιας αγωγής. 

Η συσχέτιση της προσωπικής εμπειρίας με την εργασιακή εμπειρία των ερωτώμενων για το 

πένθος και τη διαχείριση του είναι στατιστικά σημαντική. Το εύρημα αυτό συνάδει με βιβλιογραφικά 

δεδομένα καθώς η προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτικού επιδρούν στον βαθμό που συναισθάνεται 

το πένθος που βιώνει ο μαθητής λόγω απώλειας αγαπημένου του προσώπου (Papadatou et al., 2002) 

και στην επικοινωνία που θα αναπτύξει μαζί του (Milton, 2004). 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλλει στην έρευνα αναφορικά με το πένθος των 

μαθητών και τη διαχείρισή του στον χώρο του σχολείου. Επιπλέον, να αναδείξει τη συμβολή της 

προσωπικής και εργασιακής εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε ζητήματα πένθους και την 
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αναγκαιότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με προγράμματα σχετικά με το πένθος. Τα προγράμματα 

αυτά θα παρέχουν την ενδυνάμωση και προετοιμασία τους ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά 

στις πολύπλευρες απαιτήσεις του ρόλου τους.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν θα μπορούσαν να γενικευθούν λόγω του 

περιορισμένου δείγματος και της προσέγγισης που αφορά μέρος των παραγόντων που μπορεί να 

επιδρούν στη διαχείριση του πένθους από τους εκπαιδευτικούς. Είναι ανάγκη η διερεύνηση του 

θέματος να εστιάσει και σε ζητήματα που αφορούν τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

τον βαθμό ετοιμότητας, τα ενδεχόμενα εμπόδια στη διαχείριση του πένθους και τις επιμορφωτικές 

ανάγκες με τη δυνατότητα εφαρμογής της περιθανάτιας αγωγής στο σχολείο. Παράλληλα, να 

επεκταθεί η έρευνα και να συμπεριλάβει και άλλους πληθυσμούς αναφοράς (εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές) με τη χρήση και άλλων μεθόδων έρευνας (ποιοτική 

έρευνα, συμμετοχική παρατήρηση) και να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων. 
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Περίληψη  

Η ομάδα εστίασης (focus group) ως μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων εκ πρώτης 

όψεως θεωρείται απλή. Ένας μικρός αριθμός ατόμων συμμετέχουν σε μια «άτυπη» συζήτηση για ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Η συζήτηση βασίζεται σε μια σειρά ερωτήσεων ή σε κάποιο ερέθισμα και ο 

ερευνητής ως «μεσολαβητής» θέτει ερωτήσεις στα μέλη της ομάδας, ώστε να τα ενεργοποιεί και να 

κρατά ζωντανή τη συζήτηση. Στην παρούσα έρευνα η ομάδα εστίασης αποτελείται από νήπια και το 

ερέθισμα είναι ένα συγκεκριμένο ηθικό δίλλημα. Στόχο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της 

ηθικής ανάπτυξης των νηπίων που καλούνται να διατυπώσουν την άποψή τους σε ένα θέμα που 

αφορά τους «μεγάλους», τη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη. Η διατύπωση των επιχειρημάτων των 

νηπίων για την επίλυση του ηθικού διλλήματος οδηγεί την εκπαιδευτικό να κατανοήσει την ηθική 

τους ανάπτυξη και καταδεικνύει ότι μπορούν να οδηγηθούν σε υψηλότερες μορφές ηθικής 

ανάπτυξης.  

 

Λέξεις κλειδιά: ηθική ανάπτυξη, νήπιο, ομάδα εστίασης 

1. Εισαγωγή 

Τι σημαίνει ηθική; Και μόνο η χρήση της λέξης είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονη 

αντιπαράθεση σε μια συζήτηση. Οι εκπαιδευτικοί, όταν – και αν – το αποφασίσουν, προσεγγίζουν το 

θέμα προσεκτικά. Όμως επειδή διαβιούμε σε μια εποχή τρομοκρατίας, ρατσισμού, δολοφονιών, 

ατομικών όπλων, πολέμων, ναρκωτικών κ.λπ., επιβάλλεται το σχολείο να ασχοληθεί με την ηθική 

εκπαίδευση αυτών που έχουν δικαίωμα στη μάθηση, των μαθητών του (Elliott et al., 2008). Ποιο 

ρόλο μπορεί να παίξει το σχολείο στην ηθική εκπαίδευση; Κάποιοι θεωρούν ότι τα ηθικά ζητήματα 

δεν έχουν θέση μέσα στην τάξη. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η ηθική εκπαίδευση μπαίνει κάθε 

μέρα σε κάθε τάξη, εφόσον οι μαθητές μαθαίνουν για ανθρώπινα δικαιώματα, για επαναστάσεις, 

αντιλαμβάνονται την υποκρισία και την τιμιότητα των ηγετών, αγωνίζονται για περιβαλλοντικά 

ζητήματα, άρα τα ηθικά ζητήματα αφθονούν σε μια τάξη. Μέσα στην τάξη εκπαιδευτικός και 
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μαθητές αντιμετωπίζουν ένα αναπόφευκτο γεγονός: καθημερινά καλούνται να πάρουν ηθικές 

αποφάσεις για πραγματικά θέματα που αφορούν τους ίδιους, όπως ψέματα, κλεψιές, κοροϊδίες, 

αντιγραφές. Το σχολείο ζητά από τους μαθητές να είναι καλοί, ειλικρινείς, δίκαιοι, συνετοί και 

ενάρετοι. Ζητά επίσης να συμπεριφέρονται ορθώς σε όλες τις συνθήκες, σύμφωνα με έναν 

εξωτερικευμένο κώδικα συμπεριφοράς που αντικατοπτρίζει αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. 

Μάλλον είναι κάπως δύσκολο! Το να κάνεις πάντα το σωστό ικανοποιεί μερικούς και αφήνει 

κατάπληκτους τους υπόλοιπους, όπως είπε ο Mark Twain (Elliott et al., 2008). 

2. Ηθική ανάπτυξη  

Κατά τη μελέτη θεωριών και ερευνών που αφορούν την ηθική ανάπτυξη θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ορισμένα ερωτήματα: 

• Τι σκέπτεται ένας μαθητής για την ηθική ανάπτυξη; Οι έρευνες και οι θεωρίες διευκρινίζουν 

το συγκεκριμένο ερώτημα; Έχουν πρακτικές εφαρμογές οι θεωρίες; 

• Τι αισθάνονται οι μαθητές για τα ηθικά θέματα; Ο ρόλος των συναισθημάτων χρήζει 

προσοχής λόγω του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματα αλληλοεπιδρούν με τη σκέψη και 

τα συναισθήματα των μαθητών σε ηθικές καταστάσεις. Δηλαδή πώς «νιώθει» ένας ενήλικας, 

όταν ξέρει ότι πλήγωσε κάποιον άλλον με τα λεγόμενά του, ακόμη κι αν δεν είχε την πρόθεση 

να τον πληγώσει; Νιώθει απαίσια. Το ίδιο «νιώθουν» και οι περισσότεροι μαθητές, όταν 

βρεθούν σε αυτή τη θέση.  

• Πώς συμπεριφέρονται σε ηθικές καταστάσεις οι μαθητές; Η ηθική τους συμπεριφορά 

υπαγορεύεται από τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους; Μια ερώτηση που γοητεύει και 

απογοητεύει τους ψυχολόγους και κεντρίζει το ενδιαφέρον για αναζήτηση απάντησης.  

Μελετώντας την ηθική ανάπτυξη των παιδιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ηθική 

συμπεριφορά είναι ένα σύνθετο μείγμα γνώσης (σκέψης για το «τι να κάνω»), συναισθημάτων 

(συναίσθημα γι’ αυτό που πρέπει να γίνει ή αυτό που έγινε ήδη) και συμπεριφοράς (αυτό που έγινε 

στην πραγματικότητα). Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, η σκέψη, το συναίσθημα και η συμπεριφορά 

αλληλοεπιδρούν για να δώσουν ένα γενικό πρότυπο ηθικής ανάπτυξης (Schab, 1991). 

Αρχικά το μικρό παιδί από τη γέννησή του έως το 2ο ή 3ο έτος μαθαίνει από τους γονείς του το 

σωστό και το λάθος. Το παιδί που έχει καλές σχέσεις με τους γονείς του, μη διαθέτοντας γνωστική 

ωριμότητα συνήθως εντυπωσιάζεται με όσα κάνουν οι γονείς του, οι οποίοι λειτουργούν ως μοντέλο 

επιθυμητής ηθικής συμπεριφοράς, ενισχύουν την καλή συμπεριφορά και οδηγούν το παιδί προς μια 

θετική ηθική κατεύθυνση. Στο 2ο έως το 6ο έτος αυξάνεται η γνωστική ωριμότητα του παιδιού και 

αναπτύσσεται η ικανότητά του να αποφασίζει ποιο είναι σωστό και ποιο λάθος. Τώρα αλληλοεπιδρά 

με πολλές φιγούρες κύρους εκτός των γονιών του – εκπαιδευτικούς, προπονητές, διευθυντές, 

συγγενείς – οι οποίοι έχουν από αυτό λογικές απαιτήσεις. Αυτά τα άτομα έχουν καίρια σημασία στη 

ζωή του παιδιού και με τις κατευθύνσεις τους, της εξηγήσεις, τις προσδοκίες αλλά και τις υποδείξεις 

των συνεπειών που έχει η συμπεριφορά του παιδιού προς τους άλλους παρέχουν υποστήριξη στην 

ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Από τα 6 έως τα 11 έτη το παιδί αλληλοεπιδρά με τα αδέλφια του , με 

συμμαθητές του και με φίλους του. Τώρα οι κανόνες που συναντά δεν υπαγορεύονται από την 

γονεϊκή εντολή. Έτσι μαθαίνει για τη διαμόρφωση και τη συμμόρφωση σε κανονισμούς, αλλά και 

για το τι συμβαίνει στα παιδιά που δεν συμμορφώνονται. Το παιδί λειτουργεί ως συμμέτοχος σε 

παιχνίδια και δραστηριότητες, όπου πρέπει να υπακούσει κανόνες και συγχρόνως, όταν ορίζει το ίδιο 

τους κανόνες, ως μορφή εξουσίας. Καθώς ωριμάζει γύρω στα 12 με 13 έτη το παιδί μαθαίνει να 

«ημερώνει» τις παρορμητικές πράξεις του που συγκρούονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς 

της κοινωνίας του. Οι ενήλικες είναι αυστηρότεροι, όταν αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα παιδιά, εφόσον 

τα κρίνουν σύμφωνα με τη συμμόρφωσή τους σε ορισμένους ηθικούς κανόνες (Schab, 1991). 

Μέχρι τώρα οι μεγάλοι έλεγαν στο παιδί ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι. Εντός της ομάδας 

των συνομήλικων το παιδί παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Πρέπει να αξιολογήσει τις αξίες των 

φίλων του και να αποφασίσει μόνο του, εάν είναι ορθές ή εσφαλμένες. Τι επηρεάζει την απόφασή 
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του τέτοιες στιγμές; Οι εμπειρίες του στο σπίτι, η σχέση του με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και 

τους σημαντικούς άλλους ενηλίκους σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη γνωστική τους ικανότητα 

και τις συγκεκριμένες ανάγκες της προσωπικότητάς του θα διαμορφώσουν την απόφασή του. 

Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεράστια πίεση που ασκεί η ομάδα των συνομήλικων η οποία 

μπορεί να υποστηρίζει ή να έρχεται σε σύγκρουση με ό,τι έχει μάθει στο σπίτι το παιδί , που πλέον 

είναι έφηβος (Πνευματικός, 2010).  

Σύμφωνα με τον Kohlberg (1975) η ορθή ηθική συλλογιστική αποτελεί τον πιο σημαντικό 

παράγοντα για τη λήψη ηθικών αποφάσεων. Η ορθή ηθική συλλογιστική εν δυνάμει οδηγεί σε ηθική 

συμπεριφορά. Το άτομο αναπτύσσεται ηθικά προχωρώντας μέσα από τα στάδια της ηθικής 

ανάπτυξης, όπως ακριβώς προχωρά μέσα από τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης. Τα παιδιά 

αρχίζουν να ασχολούνται με ηθικά ζητήματα γύρω στα 4 έτη και αρχίζουν να περνούν το πρώτο από 

τα έξι στάδια της ηθικής ανάπτυξης. Τα έξι στάδια ομαδοποιούνται σε τρία επίπεδα (βλ. πίνακα 1): 

προσυμβατικό (4 έως 10 ετών), συμβατικό (10 έως 13 ετών) και μεταβατικό (13 ετών και πάνω). Κατά 

τον Kohlberg (1975) λίγοι άνθρωποι φτάνουν στο τρίτο επίπεδο, οι περισσότεροι μένουν στο δεύτερο 

και συγκεκριμένα στο τέταρτο στάδιο. 
 

Πίνακας 1: Στάδια ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg  
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Τα παιδιά ανταποκρίνονται κυρίως στον πολιτισμικό έλεγχο για να αποφύγουν την τιμωρία και 

να εξασφαλίσουν ικανοποίηση. 

Στάδιο 1: 

Τιμωρία και υπακοή. 

Δεν έχουν ηθικούς 

 ενδοιασμούς. 

 

Στάδιο 2: 

Απλοϊκός συντελεστικός συμπεριφορισμός. Υπακούουν 

σε κανόνες αλλά μόνο για το δικό τους συμφέρον. «Με 

βοηθάς, σε βοηθώ», «με αγαπάς, σε αγαπώ». 
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Τα παιδιά επιθυμούν την αποδοχή από τα άτομα και την κοινωνία. Συμμορφώνονται και 

υποστηρίζουν ενεργά τις επιταγές της κοινωνίας. 

Στάδιο 3: 

Αποζητούν την αποδοχή των άλλων. 

Θέλουν να τους λένε «καλό παιδί». 

Κρίνουν τη συμπεριφορά σύμφωνα με 

τις προθέσεις: «Ήθελε να κάνει το 

καλό» 

Στάδιο 4: 

Το σκεπτικό του «νόμου και τάξης». Τα απασχολεί η 

εξουσία και η διατήρηση της κοινωνικής τάξης. Ορθή 

συμπεριφορά είναι  

«να κάνει κανείς το καθήκον του» 
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Αν πρόκειται να αναπτυχθεί πραγματική ηθική, θα εμφανιστεί σε αυτή την ηλικία. Το άτομο δεν 

προσφεύγει σε άλλους για ηθικές αποφάσεις. Αυτές λαμβάνονται με «πεφωτισμένη συνείδηση» 

Στάδιο 5: 

Το άτομο παίρνει ηθικές αποφάσεις 

νομικίστικα ή εννοιολογικά. Οι αξίες 
που υποστηρίζει ο νόμος είναι οι πιο 

καλές, γιατί είναι αποδεκτές από όλη 

την κοινωνία. Αν συγκρούονται οι 

ανθρώπινες ανάγκες με τον νόμο, τότε 

τα άτομα πρέπει να εργαστούν για να 

αλλάξουν τον νόμο. 

Στάδιο 6: 

Το σωστό ορίζεται από την ενημερωμένη συνείδηση 

του ατόμου. Τα άτομα ενεργούν, όχι από φόβο, όχι 
γιατί θέλουν να είναι αρεστοί ή γιατί το επιβάλει ο 

νόμος, αλλά βάσει των δικών τους εξωτερικευμένων 

κριτηρίων περί σωστού και λάθους.  

3. Ηθικό Δίλημμα  

Από την αρχαιότητα απασχολούν την ανθρωπότητα ερωτήσεις που αφορούν το τι είναι καλό ή 

κακό, πώς επιτυγχάνεται η ευημερία του ανθρώπου, πώς ή ποιος καθορίζει τις πράξεις του ατόμου. 

Στην Πολιτεία του Πλάτωνα ο Κέφαλος ορίζει ως δικαιοσύνη την ανεύρεση της αλήθειας και την 

πληρωμή των χρεών, ενώ ο Σωκράτης του απαντά ότι μπορεί να είναι σφάλμα να επιστρέψουμε 

κάποιο χρέος, όπως ένα δανεισμένο όπλο σε κάποιον που δεν έχει σώας τα φρένας του. Διαφαίνεται 

ένα ηθικό δίλημμα: να εκπληρώσει κάποιος τα χρέη του ή να φροντίσει την προστασία του συνόλου 

(McConnell, 2010);  
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Τα ηθικά διλήμματα είναι πραγματικές ή φανταστικές συγκρούσεις που αναγκάζουν το άτομο 

να πάρει αποφάσεις βάσει των ηθικών του συλλογισμών. Μέσω των ηθικών διλημμάτων τα άτομα 

δικαιολογούν την ηθική των επιλογών τους. Αρκετοί ερευνητές (Kohlberg, 1975· Elliott et al., 2008) 

θεωρώντας ότι αναδύονται ηθικά στάδια από την ενεργό σκέψη του παιδιού για ηθικά ζητήματα και 

αποφάσεις παρουσίασαν σε παιδιά σειρά ηθικών διλημμάτων ρωτώντας τα στη συνέχεια τι θα έκαναν 

και γιατί θα το έκαναν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές επιλύοντας ένα ηθικό δίλημμα 

μπορούν να οδηγηθούν σε υψηλότερες μορφές ηθικής ανάπτυξης. Επίσης, επειδή ένα ηθικό δίλημμα 

πραγματεύεται κάποιες αξίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αποσαφήνισης ή παρουσίασης 

κάποιων ηθικών αξιών. 

Συχνά χρησιμοποιούνται τα ηθικά διλήμματα ως μέσο διδασκαλίας και πραγματοποιούνται 

διάλογοι που προσφέρουν ερέθισμα για σκέψη και ανιχνεύουν την ηθική βάση της σκέψης των 

ανθρώπων. Αυτές οι πραγματικές ή φανταστικές συγκρούσεις με τους αντιμαχόμενους ισχυρισμούς 

για τους οποίους δεν υπάρχει σαφής και ηθικά σωστή λύση συχνά εντυπωσιάζουν, προβληματίζουν 

κι ενίοτε σοκάρουν τους εκπαιδευτικούς. Ένα ηθικό δίλημμα θα πρέπει να ενδιαφέρει τον μαθητή, 

να τον προ(σ)καλεί να μπει στη θέση του άλλου, να είναι σαφές, συνοπτικό και απλό χωρίς 

περίπλοκες λέξεις ή έννοιες και πάνω απ’ όλα δεν θα πρέπει να υπάρχει «προφανής» λύση (Elliott et 

al., 2008). Η χρησιμοποίηση παραδειγμάτων από τη σχολική ζωή είναι συχνά αποτελεσματική. Για 

παράδειγμα, ένας μαθητής χτυπά κρυφά το κουδούνι και διαταράσσει όλο το σχολείο. Αν ο ένοχος 

δεν ομολογήσει, θα πρέπει ο δάσκαλος να τιμωρήσει όλη την τάξη; Ο φίλος του ενόχου ξέρει ότι το 

έκανε. Όταν ο ένοχος δεν παραδέχεται την ενοχή του, τι θα πρέπει να πράξει ο φίλος του; Να αφήσει 

όλους τους αθώους μαθητές να τιμωρηθούν ή να μαρτυρήσει τον φίλο του; 

Για να είναι αποτελεσματική η συζήτηση για τα ηθικά διλήμματα θα πρέπει να υπάρχει μια 

ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, όπου οι μαθητές θα μπορούν να αποκαλύψουν τα συναισθήματα και τις 

ιδέες τους για το ηθικό δίλημμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Φυσικά η ατμόσφαιρα 

εμπιστοσύνης δεν χτίζεται εν μια νυχτί και δεν είναι υπεύθυνοι οι μαθητές γι’ αυτήν. Οι ευαίσθητες 

συζητήσεις απαιτούν να νιώθουν ασφαλείς οι εμπλεκόμενοι και στην περίπτωσή μας, οι μαθητές θα 

πρέπει να νιώθουν ασφαλείς ότι κανείς δεν θα τους κρίνει, γελοιοποιήσει, ταπεινώσει. Αν ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι ευγενής, δίκαιος και ευαίσθητος στις εμπειρίες των μαθητών η διδασκαλία 

μέσω ηθικών διλημμάτων δεν είναι αποτελεσματική και υπάρχει περίπτωση να γίνει 

αναποτελεσματική, εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει την ετοιμότητα και την εμπειρία να διακρίνει τους 

μαθητές που βρίσκουν τη συζήτηση οδυνηρή για οποιονδήποτε λόγο (Λιαράκου, 2013). 

4.Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Βασικό σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του επιπέδου της ηθικής σκέψης μαθητών 

νηπιαγωγείου. Ο σκοπός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφενός γιατί ο τρόπος που ασκείται η 

γονεϊκή φροντίδα είναι καθοριστικός στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού και αφετέρου η εκπαίδευση 

αλλά και η κοινωνία που εντάσσεται το παιδί αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ηθικής 

ανάπτυξης.  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:  

• Πώς τοποθετούνται οι μαθητές μεταξύ δύο αντικρουόμενων επιχειρημάτων; 

• Όταν οι μαθητές κάνουν μια ηθική κρίση σε σχέση με τι την κάνουν; Τι τους επηρεάζει; 

• Μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω του ηθικού διλήμματος το επίπεδο ηθικής σκέψης των 

μαθητών; 

4.2. Μέσο συλλογής δεδομένων 

Οι ομάδες εστίασης (focus group), ως μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων επινοήθηκαν 

από την έρευνα αγοράς τη δεκαετία του 1920. Στις κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούνται 
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συστηματικά, ως ερευνητικό εργαλείο, τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η μεθοδολογία της μεθόδου 

είναι, εκ πρώτης όψεως, απλή, περιλαμβάνει τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού ανθρώπων σε μια 

«άτυπη» συζήτηση για ένα ιδιαίτερο θέμα επιλεγμένο από τον ερευνητή. Η συζήτηση είναι 

βασισμένη σε μια σειρά ερωτήσεων ή άλλων ερεθισμάτων (πχ. ενός ηθικού διλήμματος) και ο 

ερευνητής έχει τον ρόλο του «μεσολαβητή» για την ομάδα, θέτοντας τις ερωτήσεις, που κρατούν τη 

συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ζωντανή και τα ενεργοποιούν (Πεδιαδίτης, 2009). Αν και 

μερικές φορές οι ομάδες εστίασης αναφέρονται και ως ομαδικές συνεντεύξεις (Robson, 2007), ο 

ερευνητής δεν θέτει ξεχωριστά ερωτήματα σε κάθε υποκείμενο της έρευνας, αλλά προσπαθεί να 

διευκολύνει τη συζήτηση της ομάδας και να ενθαρρύνει τα μέλη της να αλληλεπιδράσουν το ένα με 

το άλλο (Wilkinson, 2003). Αυτή η αλληλεπίδραση αποτελεί προϋπόθεση και επιδίωξη των ομάδων 

εστίασης (Morgan, 1988). Αναμφισβήτητα το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ευελιξία της, 

εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη ποιοτική μέθοδος ή να συνδυαστεί με άλλες 

ποσοτικές ή ποιοτικές μεθόδους στο πλαίσιο ενός ερευνητικού σχεδίου (Wilkinson, 1999). Η ομάδα 

που αποτελείται συνήθως από έξι έως δέκα άτομα θεωρείται μια κατάλληλη ομάδα, αν και 

χρησιμοποιούνται και μικρότερα μεγέθη ομάδων. Οι ομάδες μπορεί να προϋπάρχουν ή μπορούν να 

συγκεντρωθούν για την έρευνα ως αντιπρόσωποι ιδιαίτερης ομάδας του δείγματος ή απλά βάσει 

κοινών χαρακτηριστικών ή της διαφορετικής τους εμπειρίας. Τη μεγαλύτερη σημασία στη συλλογή 

υψηλής ποιότητας ερευνητικών στοιχείων έχει ο ερευνητής-μεσολαβητής ή διευκολυντής, που θα 

πρέπει να γνωρίζει και να έχει εφαρμόσει την τεχνική της συνέντευξης. Επίσης, να έχει γνώσεις για 

τη δυναμική της ομάδας και κάποια εμπειρία στον συντονισμό συζητήσεων ομάδας, δηλαδή να ξέρει 

πότε ο ρόλος του πρέπει να είναι παθητικός και πότε ενεργητικός (Robson, 2007). 

Τα πλεονεκτήματα της ερευνητικής αυτής μεθόδου είναι αρκετά και σημαντικά σε σχέση με 

τις συνεντεύξεις. Ο ερευνητής συλλέγει τα στοιχεία του σχετικά πιο γρήγορα (συλλέγονται από 

πολλά άτομα συγχρόνως) και ευκολότερα (σχετικά φτηνή και ευέλικτη). Οι ομάδες εστίασης έχουν 

περισσότερα χαρακτηριστικά της καθημερινής επικοινωνίας, όπως, η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να αστειευτούν, να υποστηρίξουν, να καυχηθούν, να πειράξουν, να διαφωνήσουν, να 

προσπαθήσουν να πείσουν. Είναι πιο κοντά στον «πραγματικό» κόσμο και οι συμμετέχοντες 

απολαμβάνουν την εμπειρία. Η αλληλεπίδραση της ομάδας επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

αντιδράσουν ή να χτίσουν επάνω στις απαντήσεις άλλων μελών της ομάδας. Έτσι, ο ερευνητής 

συλλέγει ποιοτικότερα στοιχεία για την έρευνα (ελλοχεύουσες πεποιθήσεις και απόψεις) και πολλές 

φορές απροσδόκητες ιδέες σε σχέση με μια ατομική συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της συλλογής 

των δεδομένων λειτουργούν φυσικοί έλεγχοι ποιότητας, οι συμμετέχοντες τείνουν να ισορροπούν 

και οι ακραίες θέσεις αμβλύνονται και χάνονται. Ενθαρρύνονται άτομα να μιλήσουν που πιθανόν να 

ήταν απρόθυμα να δώσουν ατομική συνέντευξη ή άτομα που έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν να 

πουν τίποτα. Σε θέματα ταμπού μπορεί να βοηθήσει, αφού τα λιγότερο συνεσταλμένα άτομα σπάζουν 

εύκολα τον πάγο ή προσφέρουν υποστήριξη (Πεδιαδίτης, 2009). 

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα, όπως ο αριθμός των 

ερωτήσεων που είναι περιορισμένος. Οι ειδικές δεξιότητες συντονισμού και διαχείρισης της ομάδας, 

που πρέπει να έχει ο ερευνητής, για να μην μπουν στο περιθώριο οι λιγότερο ομιλητικοί και να μην 

επικρατήσουν οι ακραίες απόψεις. Οι συγκρούσεις προσωπικοτήτων και κύρους που μπορεί να 

εμφανιστούν στην ομάδα. Λεπτό ζήτημα αποτελεί και η εχεμύθεια μεταξύ των συμμετεχόντων. Δεν 

μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα, αφού δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό το 

δείγμα. Επίσης, σημαντικό μειονέκτημα μπορεί να αποβεί ένα βασικό της πλεονέκτημα, η ζωντανή 

και άμεση αλληλεπίδραση ερευνητή και ομάδας. Αν δηλαδή ο ερευνητής δεν προσέξει μπορεί να 

οδηγηθεί στην μεροληψία και στην υπερβολική πίστη στα ευρήματα του, απ’ όση πραγματικά 

δικαιολογείται (Robson, 2007· Πεδιαδίτης, 2009).  

Στην παρούσα έρευνα η ομάδα εστίασης αποτελείται από επτά μαθητές νηπιαγωγείου 4 αγόρια 

και 3 κορίτσια. Τα μέλη της ομάδας επιλέχθηκαν με κριτήρια να έχουν μητρική γλώσσα την 

ελληνική, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι καταλαβαίνουν τις οδηγίες αλλά και το ερέθισμα που 
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θα δινόταν, και να έχουν γεννηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, ώστε να μην έχουν μεταξύ τους 

μεγάλη ηλικιακή απόκλιση. 

4.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η ερευνήτρια μετά από τρεις επισκέψεις γνωριμίας με τους μαθητές και θεωρώντας ότι υπήρχε 

μια σχετική οικειότητα μεταξύ τους, στην τέταρτη επίσκεψη ζήτησε από τους επτά μαθητές να 

συγκεντρωθούν σε κύκλο και να ακούσουν μια διήγηση. Στη συνέχεια όλοι θα μπορούσαν να πουν 

τη γνώμη τους με τον κανόνα να μην διακόπτουν ο ένας τον άλλο. Ζητήθηκαν οι απαραίτητες άδειες 

και η συζήτηση μαγνητοφωνήθηκε. Το ηθικό δίλημμα που τέθηκε στους μαθητές ήταν (Kohlberg, 

1984): «Μια γυναίκα πέθαινε από καρκίνο και χρειαζόταν ένα θαυματουργό φάρμακο για να σωθεί η 

ζωή της. Ένας φαρμακοποιός στην πόλη που έμενε η γυναίκα ανακάλυψε ένα φάρμακο που θα την 

έκανε καλά, αλλά το πουλούσε πάρα πολύ ακριβά. Ο άντρας της γυναίκας ο Γιάννης, δεν είχε τα 

χρήματα και μπόρεσε να δανειστεί μόνο τα μισά. Πήγε στο φαρμακοποιό για να του δώσει τα χρήματα 

που μάζεψε και υποσχέθηκε να του δώσει τα υπόλοιπα για το φάρμακο αργότερα. Ο φαρμακοποιός 

αρνήθηκε. Την ίδια νύχτα, απελπισμένος, ο Γιάννης διέρρηξε το φαρμακείο και έκλεψε το φάρμακο. 

Έπρεπε να κλέψει; Να παραβεί το νόμο; Γιατί; Γιατί όχι;» 

4.4. Αποτελέσματα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών και συγκεκριμένα δύο 

κύκλοι απαντήσεων – τοποθετήσεών τους. Η συζήτηση συνεχίστηκε αρκετά, αλλά κατά την 

απομαγνητοφώνηση κατέστη εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωριστούν οι φωνές, εφόσον ο κανόνας 

«δεν διακόπτω αυτόν που μιλάει» δεν τηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Επίσης είχε δοθεί 

οδηγία να μιλάνε οι μαθητές με τη σειρά που κάθονται στον κύκλο, αλλά και αυτή η οδηγία «άντεξε» 

για δύο κύκλους. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι δύο κύκλοι συζήτησης, η σειρά που εμφανίζεται 

στον πίνακα είναι η σειρά με την οποία μίλησαν οι μαθητές, κάθε μαθητής έχει ένα νούμερο και 

προσδιορίζεται κάθε φορά το φύλο του ομιλούντος. Σε παρενθέσεις παρουσιάζονται οι απαντήσεις ή 

οι ερωτήσεις που έθετε η ερευνήτρια.  
 

Πίνακας 2: Απαντήσεις-τοποθετήσεις των μαθητών στο ηθικό δίλημμα 

 

 1ος κύκλος  2ος κύκλος  

Παιδί 1 

(αγόρι): 

Την αγαπάει τη γυναίκα του; 

Μαλώνουνε; (δεν ξέρω, αν δεν την 

αγαπάει έκανε καλά που έκλεψε;) Όχι 

γιατί θα πάει φυλακή.  

Και τον έπιασε η αστυνομία;  

Πήγε φυλακή;  

(δεν ξέρω ακόμα) 

Παιδί 2 

(αγόρι): 

Μπορούσε να τον δείρει και να φύγει 

γρήγορα. Μπορεί να μην τον πιάσει η 

αστυνομία .  

Μπορούσε να τον δείρει ήταν κακός ο φαρμακοποιός. 

Παιδί 5 

(αγόρι): 

Η αστυνομία πιάνει τους κλέφτες.  

 

Δεν κλέβουμε, τώρα πρέπει να το γυρίσει πίσω και να 

ζητήσει συγγνώμη. 

Παιδί 3 

(κορίτσι): 

Αγαπάει τη γυναίκα του και θέλει να 

γίνει καλά. 

Αλλά πρώτα να δώσει λίγο στη γυναίκα του. 

Παιδί 6 

(κορίτσι): 

Τον είδε κανείς όταν έκλεβε; (Νομίζω 

πως όχι.) Άμα δεν τον είδε τότε δεν θα 

τον βρει η αστυνομία . 

Μπορούσε να το πάρει να δώσει λίγο στη γυναίκα του 

και μετά να το ξαναγυρίσει κρυφά κανείς δε θα τον 

έβλεπε τη νύχτα. 

Παιδί 7 

(αγόρι): 

Άμα έτρεχε και κουτούλησε σε κολόνα, 

το μπουκαλάκι θα σπάσει.   

Αν τον πιάσει η αστυνομία θα του χυθεί το φάρμακο. 

Παιδί 4 

(κορίτσι): 

Θα κλαίνε τα παιδιά άμα πεθάνει η 

μαμά τους, αγαπάει τα παιδιά του και 

δε θέλει να μείνουν χωρίς μαμά.   

Είχε παιδιά; (δεν ξέρω, αν είχε;) Τότε έκανε καλά που 

έκλεψε. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

194 

 

5. Συζήτηση  

Στην παρούσα έρευνα μέσω ενός ηθικού διλήμματος επτά μαθητές νηπιαγωγείου καλούνται να 

τοποθετηθούν σε μια κατάσταση, στην οποία δύο αξίες, ο νόμος και η ανθρώπινη ζωή, βρίσκονται 

σε αντιπαράθεση. Η σύγκρουση των ηθικών αξιώσεων αναδύει συγκεκριμένες ερωτήσεις: Τι πρέπει 

να γίνει; Ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος; Ποιο είναι το μειονέκτημα και ποιο το πλεονέκτημα 

της απόφασης ή της πράξης του ενεργούντος προσώπου (Davis et al., 1997); Τέλεια ή πλήρως 

ικανοποιητική λύση δεν υπάρχει, όλες οι εναλλακτικές έχουν διαφορετικές συνέπειες, είναι 

αντιφατικές και πολύ δύσκολο να συμβιβαστούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει «σωστή» ή «λανθασμένη» 

απόφαση, «ηθική» ή «μη ηθική» ενέργεια, κάθε φορά επιλέγεται, εάν γίνει επιλογή, η περισσότερο 

ικανοποιητική πορεία δράσης. Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια δύσκολη διαδικασία, εφόσον 

αναγκάζονται να αποφασίσουν μετά από εσωτερικές συγκρούσεις των προσωπικών αξιών τους 

(Λιαράκου, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα το παιδί 5 (αγόρι), το παιδί 2 (αγόρι) και παιδί 6 (κορίτσι) διαφαίνεται ότι 

υπακούν σε κανόνες και διαταγές για να αποφύγουν την τιμωρία. Δεν έχουν ηθικούς ενδοιασμούς, 

αλλά βρίσκουν τρόπους είτε με τη μετάνοια είτε με τη βία είτε με την πονηριά να αποφύγουν την 

τιμωρία και να αντλήσουν προσωπική ικανοποίηση. Βρίσκονται στο πρώτο στάδιο του 

προσυμβατικού επιπέδου μη έχοντας τη γνωστική ωριμότητα να ζυγίσουν την ηθική αξία δύο 

αντικρουόμενων επιχειρημάτων. Για αυτά τα παιδιά σωστό είναι αυτό που τα βοηθά να αποφύγουν 

την τιμωρία.  

Το παιδί 7 (αγόρι) κρίνεται ως το πιο ανώριμο, εφόσον δεν το απασχολεί το πρόβλημα ή τα 

λεγόμενα των συμμαθητών του, εστιάζει σε αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να συμβεί και δεν μπαίνει 

καθόλου στη διαδικασία να σκεφθεί το ηθικό ζήτημα παρά μόνο το πρακτικό που φαντάζεται 

επηρεασμένο από τις δικές του εμπειρίες με τα φάρμακα. Έτσι δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο 

στάδιο, τουλάχιστον από την τοποθέτησή του στους δύο κύκλους συζήτησης της ομάδας.  

Τα υπόλοιπα τρία παιδιά ταυτίζονται με την κατάσταση το καθένα σε διαφορετικό σημείο. Το 

παιδί1 (αγόρι) θεωρεί ότι, αν δεν αγαπώ κάποιον δεν τον βοηθώ, αν είναι να πάω φυλακή. Το παιδί 

3 (κορίτσι) θεωρεί ότι η μη νόμιμη πράξη δικαιολογείται, εφόσον ο Γιάννης αγαπά τη γυναίκα του, 

ενώ το παιδί 4 (κορίτσι) μπαίνει στη θέση των παιδιών του Γιάννη, παρότι το δίλημμα δεν αναφέρει 

την ύπαρξη παιδιών, και δικαιολογεί την πράξη, εφόσον το συμφέρον τους είναι να μην πεθάνει η 

μαμά. Και τα τρία παιδιά έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο του προσυμβατικού επιπέδου, όπου 

υπακούουν ή παραβαίνουν κανόνες μόνο για το δικό τους συμφέρον. Υποθάλπεται μια αμυδρή 

επίγνωση της δικαιοσύνης προς τους άλλους, αλλά τηρούν τους κανόνες για τη δική τους 

ικανοποίηση. Για τα παιδιά αυτά σωστό είναι αυτό που τα ευχαριστεί.   

Διαφαίνεται ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι ο κόσμος επικεντρώνεται γύρω τους και δεν μπορούν 

να αναγνωρίσουν τους νόμιμους ισχυρισμούς των άλλων, γιατί τους απασχολεί πολύ ο εαυτός τους. 

Σε κάθε ηθική κρίση που κάνουν κρίνουν τις ενέργειες του Γιάννη ή ζυγίζουν τους ισχυρισμούς των 

συμμαθητών τους σε σύγκριση με το δικό τους συμφέρον. Κάποιοι από αυτούς δεν προχωρούν παρά 

ελάχιστα, μοιάζει σα να μπαίνουν σε ένα ασανσέρ και μερικοί κατεβαίνουν στον πρώτο όροφο, άλλοι 

στον δεύτερο και λίγοι φτάνουν, αν φτάσουν, στον τελευταίο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με την ηθική 

ανάπτυξη, για έναν ή πολλούς λόγους πολλά παιδιά και ενήλικες καθηλώνονται σε έναν από τους 

χαμηλότερους ορόφους.  
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Περίληψη  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) περιγράφει μια προσέγγιση που στοχεύει στη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω της εμπλοκής όλων των 

επιπέδων και όλων των τμημάτων του εκάστοτε οργανισμού. Στο πλαίσιο του προβληματισμού που 

αναπτύσσεται, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το επίπεδο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης στη χώρα μας αλλά και για την ίδια τη ΔΟΠ.  

Στην παρούσα έρευνα ανιχνεύτηκαν αυτές οι απόψεις με σκοπό να αντληθούν χρήσιμες 

πληροφορίες που θα συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για την ανάγκη εισαγωγής διαδικασιών 

βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το δείγμα της έρευνας ήταν 157 

εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αναδεικνύουν τις ελλιπείς γνώσεις των συμμετεχόντων για τη ΔΟΠ, ταυτόχρονα όμως 

περιγράφουν μια εργασιακή κουλτούρα που άτυπα συμβαδίζει με τις αρχές της ΔΟΠ και παράλληλα 

http://plato.stanford.edu/entries/moral-dilemmas/#Exa
http://plato.stanford.edu/entries/moral-dilemmas/#Exa
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την αναγνώριση ότι υπάρχει ανάγκη για εισαγωγή διαδικασιών βελτίωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στάσεις, σχολικές μονάδες, διοίκηση, 

εκπαιδευτικοί 

1. Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, λόγω των εξελίξεων και ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα με 

ραγδαίους ρυθμούς παγκοσμίως, η επιταγή για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από το δημόσιο 

σχολείο είναι επιτακτικό ζητούμενο για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Υπό την πίεση αυτών 

των νέων αναγκών, οι επιστήμες της αγωγής διευρύνθηκαν και συνδέθηκαν με άλλες κυρίως 

κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολογία, οικονομικά) καθώς οι στόχοι μιας κοινωνίας που συνεχώς 

εξελίσσεται υπηρετούνται αποτελεσματικότερα μέσα από την ολική προσέγγιση και οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια φιλοσοφία αλλά ταυτόχρονα και μια προσέγγιση 

του σύγχρονου management, έχει θέση και εφαρμογή στην εκπαίδευση. Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας μπορεί να συμβάλλει στο μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος μετατρέποντας 

τα ελληνικά σχολεία σε ‘ευφυή’ σχολεία, ανανεώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τις διοικητικές τους 

λειτουργίες προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας 

(Ζαβλανός, 2003). Για να ανταποκριθούν όμως οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στις αρχές και τη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ, πρέπει πρώτα να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που παρέχουν και στη συνέχεια να εντοπίσουν και να αναδείξουν τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία της λειτουργίας τους. Ακόμη να κατανοήσουν τις απειλές και τις ευκαιρίες που τους 

προσφέρει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν μέσα από μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και 

ανάλυσης αυτού του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την ανάγκη βελτίωσης της 

ποιότητας, εντάσσεται και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Το συγκεκριμένο διοικητικό μοντέλο (ΔΟΠ) παρουσιάζεται ως μια φιλοσοφία και ως ένας 

ιδιαίτερος τρόπος εργασιακού βίου με τις εξής γενικές αρχές (Καραβασίλης, 2012):   

1. Απόλυτη προσήλωση και δέσμευση της Διοίκησης στην εφαρμογή συστήματος 

ποιότητας στον οργανισμό ή την υπηρεσία. Θεωρείται ως το πρώτο και βασικό βήμα για το εγχείρημα 

της εφαρμογής της. Η ενέργεια αυτή ακολουθείται από τη διάχυση της συγκεκριμένης διοικητικής 

φιλοσοφίας σε όλο το εύρος του οργανισμού, ώστε όλοι οι εργαζόμενοί του να δεσμευτούν και  να 

δραστηριοποιηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η ποιοτική τελειότητα.  

2. Εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών-πολιτών και των εργαζομένων. 

Αν η ποιότητα μπορεί να ορισθεί ως ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του  πελάτη-πολίτη (Όκλαντ, 2001), τότε αντανακλαστικά μπορούμε να 

αντιληφθούμε πως για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας η εστίαση στις προσδοκίες των ‘εξωτερικών’ 

και ‘εσωτερικών’ πελατών (Λιαρμακόπουλος, 2003) αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της.  

3. Συνεχής βελτίωση του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το κόστος, η έγκαιρη 

παράδοση και η ποιότητα ως  διαδοχικές προτεραιότητες του συμβατικού Μάνατζμεντ 

ανακατανέμονται ως ιεραρχημένες προτεραιότητες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με την 

ποιότητα, την ελαχιστοποίηση χρόνου παράδοσης και το κόστος (Δερβιτσιώτης, 1997), επιδιώκοντας 

συστηματικές βελτιώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τόσο στα λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

όσο και στον τρόπο εξυπηρέτησης.   

4. Διαρκής εκπαίδευση - επιμόρφωση και συμμετοχή του προσωπικού, προκειμένου να 

καταστούν ικανοί να συμμετέχουν στις διαδικασίες Διοίκησης και βελτίωσης των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών. Η Διοίκηση οφείλει  να οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης για τους  

νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, αλλά και για τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού, καθιστώντας τους 

ικανούς να βελτιώνουν διαδικασίες και να επιλύουν προβλήματα μέσω της διαδικασίας λήψης ορθών 

αποφάσεων (Ρούση, 2007).  
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5. Διοίκηση βασισμένη σε στοιχεία και στατιστικές αναλύσεις. Ο προσδιορισμός του 

προβλήματος, η σωστή ανάλυση αιτιών που το δημιουργούν και η λήψη αποφάσεων για την επίλυση 

του, προϋποθέτουν τη συλλογή και συστηματική ανάλυση στοιχείων του οργανισμού. Ακόμα και τα 

αρνητικά ευρήματα μιας ανάλυσης εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων. Η 

διαδικασία του στατιστικού ελέγχου αποτελεί βασικό εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας ( Ακριβός 

& Ψαρόπουλος, 2008). 

Η συγκεκριμένη μορφή Διοίκησης εισάγει μία ευρύτερη διάσταση στη διοικητική σκέψη, μια 

διαφορετική αντιμετώπιση της διοικητικής λειτουργίας ενός οργανισμού, που αποτυπώνεται 

ανάγλυφα στη δήλωση ενός ανώτατου στελέχους ιδιωτικής εταιρίας: 

‘Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, τα μικρά 

βήματα εμπρός κάθε μέρα…Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την αντίληψη ότι η ολική ποιότητα 

είναι ένας δρόμος χωρίς τερματισμό και καθοδηγεί την έμφυτη διάθεση για πρόοδο….’ (Κουτούζης 

1999, σ.28). 

Η υιοθέτηση των αξιών της ΔΟΠ, που συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο δέσμευση, συμμετοχή 

όλων και επιστημονική γνώση, αντιμετωπίζεται με καχυποψία από μεγάλη μερίδα της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και υπάρχει μια αδυναμία σε επίπεδο κουλτούρας αλλά και θεσμικής οργάνωσης ως προς 

την εφαρμογή της ΔΟΠ στη λειτουργία των σχολείων. 

Το πρώτο στάδιο κατά την εφαρμογή της ΔΟΠ σε έναν οργανισμό αποτελεί η αυτοαξιολόγηση 

του με στόχο τη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τα δυνατά του σημεία καθώς 

και αυτά που χρήζουν βελτίωσης. 

 Η ποιότητα στην εκπαίδευση αποτελεί πολύπλοκο εγχείρημα, τόσο σε σχέση με τον 

εννοιολογικό της προσδιορισμό, όσο και με το σχεδιασμό της. Σύμφωνα με τις τρεις επικρατέστερες 

εννοιολογικές οριοθετήσεις, η ποιότητα εξαρτάται τελικά, όπως και η εκπαίδευση, από τις αξίες που 

συμμερίζεται η εκάστοτε κοινωνία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και από την πολιτική 

διαπραγμάτευση των μελών της, που οδηγεί στην ολική ή μερική αναθεώρηση τους. 

1.2. Έρευνες για τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διοίκηση των σχολείων και τη ΔΟΠ 

Μελετώντας τις παρακάτω βιβλιογραφικές αναφορές διαπιστώνουμε ότι το ζήτημα της 

εισαγωγής συστημάτων ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία απασχολεί την ελληνική πολιτεία 

και την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σε ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2015 (Κατσίρη), διερευνήθηκαν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη ΔΟΠ στα σχολεία. Δείγμα ήταν 919 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 92 σχολικές μονάδες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, κυριαρχεί το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, όμως ο βαθμός συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τα υπό συζήτηση θέματα: είναι 

αυξημένος σε εκπαιδευτικά θέματα και μειωμένος σε θέματα διοικητικής ή οικονομικής φύσης. 

Η σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διευθυντή του σχολείου και στην 

ικανοποίηση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για την εργασία τους, διερευνήθηκε σε έρευνα 

(Κολέρδα, 2015) που πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από 181 εκπαιδευτικούς 60 σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης και διερευνούσε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διευθυντή του σχολείου και την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 70-

84% ότι ο διευθυντής του σχολείου τους: σέβεται το προσωπικό του σχολείου του, είναι αφοσιωμένος 

στα καθήκοντά του, ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι 

δίκαιος, ενημερώνει τακτικά τους εκπαιδευτικούς για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου, δίνει 

σαφείς οδηγίες, στηρίζει δράσεις και προγράμματα που δημιουργούν ένα θετικό κλίμα μάθησης, 

εμπνέει και είναι ανοιχτός στη συνεργασία. 

Η σχέση της προώθησης μηχανισμών αυτοαξιολόγησης και του ρόλου του διευθυντή 

αποτέλεσε το επίκεντρο έρευνας (Τσούνης και συν., 2016) που πραγματοποιήθηκε με δείγμα 138 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Αττικής. Τα 
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αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον διευθυντή της σχολικής τους μονάδας 

ως το κατάλληλο άτομο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι έχει επαρκή 

επιστημονική κατάρτιση επί του θέματος. 

Η επόμενη έρευνα (Μπάρλα, 2009) είχε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. 

Πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης του διευθυντή και υποδιευθυντή μιας σχολικής 

μονάδας και μέσω ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν 15 εκπαιδευτικοί ενός συγκεκριμένου 

δημοτικού σχολείου. Άξονες της έρευνας ήταν τα χαρακτηριστικά της διοίκησης, η κουλτούρα και 

το κλίμα του σχολείου, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μέτριο επίπεδο συνεργασίας με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, 

επαρκή (από τα δύο τρίτα) κατάρτιση του διευθυντή σε θέματα διοίκησης και ποιότητας και 

ικανοποίηση από τον τρόπο διοίκησης. 

Ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, μια σειρά από έρευνες 

επιβεβαιώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία θετικοί ως προς την 

αξιολόγηση αυτή. Σε έρευνα (Κιρκιλιανίδου, 2012) που πραγματοποιήθηκε με συμμετέχοντες 130 

εκπαιδευτικούς του Ν. Ημαθίας, οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν θετικά την αυτοαξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας γιατί θεωρούν ότι αυτή μπορεί να συμβάλλει μέσα από την ανατροφοδότηση στη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην ίδια έρευνα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι θεωρούν 

πιο αξιόπιστη, έγκυρη και αποτελεσματική την εσωτερική αξιολόγηση σε σχέση με την εξωτερική. 

Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξε και άλλος ερευνητής (Γκέκας, 2011) σε έρευνά του με δείγμα 287 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Στόχος της έρευνας  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη διοίκηση της σχολικής τους μονάδας. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνάται η άποψη των ερωτώμενων για τη διαχειριστική και διοικητική επάρκεια 

των διευθύνσεων των σχολείων αλλά και την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ σε αυτά. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα κινούνται σε δυο άξονες: 

• Τον βαθμό υλοποίησης των Αρχών της ΔΟΠ από τον Διευθυντή του Σχολείου. 

• Την διερεύνηση της εφαρμογής των Αρχών της ΔΟΠ από το Σχολείο και τον βαθμό γνώσης-

αποδοχής τους από τους εκπαιδευτικούς του. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αναμένεται να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν 

αντίστοιχες έρευνες που αναδεικνύουν την άτυπη εφαρμογή της ΔΟΠ στα σχολεία μας, τον 

σημαντικό ρόλο των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης. 

2.2 Μέθοδος της έρευνας 

Όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, για την πραγματοποίησή της 

χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Για τη συλλογή των απαντήσεων αξιοποιήθηκε ο 

ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής και για την επεξεργασία των απαντήσεων το στατιστικό πακέτο IBM 

SPSS Statistics Version 24. 

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται πέντε ερωτήσεις αναφορικά με τη συνεργασία του 

εκπαιδευτικού με το διευθυντή της σχολικής μονάδας (τρεις της πενταβάθμιας κλίμακας Likert) και 

άλλες τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων, συνολικά 23 ερωτήσεις με πενταβάθμια κλίμακα Likert, για 

κάθε μία από τις αρχές της ΔΟΠ. Στο τρίτο μέρος υπάρχουν 16 ερωτήσεις αναφορικά με τη 

λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων (οι 14 με πενταβάθμια κλίμακα Likert) ενώ το τέταρτο μέρος 

έχει 11 ερωτήσεις, με πενταβάθμια κλίμακα Likert, αναφορικά με τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού 

σε σχέση με τη ΔΟΠ.  
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Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα 

googleforms που προσφέρει δωρεάν τη δυνατότητα υποβολής ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια μετά 

το πέρας της έρευνας, η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics Version 24 που 

προσφέρει το ΕΑΠ στους φοιτητές. 

Η αξιοπιστία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, μετρήθηκε από τον υπολογισμό του 

συντελεστή Cronbach’s Alpha, ο οποίος υπολογίστηκε μέσω του SPSS και μετρώντας στάσεις και 

απόψεις εμφάνισε τιμή 0,981. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2005) οι τιμές του 

ερωτηματολογίου που υπερβαίνουν το 0,7 κρίνονται ως εξαιρετικές, αναφορικά με την αξιοπιστία. 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 157  από τους 1380 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 

σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, δηλαδή από το 11%. 

Δεν επιδιώχθηκε η συμμετοχή κάποιας συγκεκριμένης ειδικότητας και το ερωτηματολόγιο, για το 

οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, απευθυνόταν σε όλες τις ειδικότητες. Επιπλέον, η έρευνα ήταν 

ανεξαρτήτου φύλλου, ηλικίας και μονιμότητας (μπορούσαν να συμμετέχουν και αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί). Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η δειγματοληψία για τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς θα είναι τυχαία και όλοι θα έχουν την ίδια ευκαιρία συμμετοχής (Ζαφειρόπουλος, 

2005).  

Στην ερώτηση της έρευνας κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι εκπαιδευτικοί από αυτή τη 

συνεργασία με τον Διευθυντή τους, φαίνεται ότι οι περισσότεροι είναι από πάρα πολύ έως μέτρια σε 

πολύ μεγάλο ποσοστό (93%), όπως φαίνεται στον Πίνακας 9 και στο γράφημα (Εικόνα 12), ενώ το 

ποσοστό των δυσαρεστημένων από τη συνεργασία με τον Διευθυντή είναι μικρό (7%). 

Πίνακας 1 . Είμαι ευχαριστημένος από αυτή τη συνεργασία 

 Frequency Percent 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,3 

Διαφωνώ 9 5,7 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 31 19,7 

Συμφωνώ 83 52,9 

Συμφωνώ απόλυτα 32 20,4 

Total 157 100,0 

 

 

Εικόνα1 . Είμαι ευχαριστημένος από αυτή τη συνεργασία 
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Στην ομάδα ερωτήσεων που αναφέρονται  τόσο στις γνώσεις που έχει ο εκπαιδευτικός 

αναφορικά με τη διοίκηση ολικής ποιότητας, όσο και στην υλοποίησή της στο Σχολείο που υπηρετεί 

(Πίνακας 2), ένα ποσοστό άνω του  70% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το σχολείο τους στοχεύει στη 

διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με όλες τις σχετικές δράσεις και υπηρεσίες να 

σχεδιάζονται, να υλοποιούνται και να αξιολογούνται με κύριο στόχο την τελική ικανοποίηση των 

μαθητών. Παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι ο διευθυντής διευκολύνει την 

επιμόρφωση τους και υλοποιεί δράσεις για ενδοσχολική επιμόρφωση ενώ σαφώς μοιρασμένοι και 

μάλλον λιγότεροι είναι αυτοί που θεωρούν ότι στη σχολική τους μονάδα στον προγραμματισμό και 

απολογισμό χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία. Παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

δηλώνουν  ότι δεν είναι ενημερωμένοι - επιμορφωμένοι σε θέματα ποιότητας στην εκπαίδευση ενώ 

θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν απόψεις και αξιολογούν τις δραστηριότητές τους 

μεταξύ τους. Το ποσοστό αυτών που γνωρίζουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι 

περίπου 30% και τόσοι περίπου θεωρούν ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας, 

ενώ μισοί περίπου δεν μπορούν να πάρουν σαφή θέση για το αν η ΔΟΠ στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. Άξιο προσοχής είναι το ποσοστό αυτών που θεωρούν  ότι η ΔΟΠ εφαρμόζεται στο 

σχολείο τους (25% περίπου), ενώ σαφώς μικρότερο είναι το ποσοστό που θεωρεί  ότι η διεύθυνση 

του σχολείου πιστεύει και εφαρμόζει τις αρχές της ολικής ποιότητας.  

 
Πίνακας 2. Προτάσεις σχετικά με τη ΔΟΠ 

 

  
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η σχολική μου μονάδα 
στοχεύει στη συνεχή 

βελτίωση των υπηρεσιών 

που παρέχει. 

1,9 9,6 16,6 55,4 16,6 

Όλες οι δράσεις που 
υλοποιούνται στο σχολείο 

και όλες οι υπηρεσίες που 

παρέχει σχεδιάζονται, 
υλοποιούνται και 

αξιολογούνται με γνώμονα 

την τελική ικανοποίηση 
των αναγκών των 

μαθητών. 

3,8 8,3 16,6 56,1 15,3 

Η διεύθυνση της σχολικής 

μου μονάδας διευκολύνει 
την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και συχνά 

υλοποιεί με δική της 
πρωτοβουλία δράσεις 

ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης. 

5,1 14,6 25,5 43,9 10,8 

Στη σχολική μου μονάδα 
στις διαδικασίες 

προγραμματισμού και 

απολογισμού, 
χρησιμοποιούνται 

στατιστικά εργαλεία μέσα 

από τον καθορισμό 

11,5 24,2 35 23,6 5,7 
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Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

απόλυτα 

μετρήσιμων δεικτών και 
τη στατιστική τους 

επεξεργασία. 
Έχω ενημερωθεί/ 

επιμορφωθεί ως προς τα 

θέματα ποιότητας στους 
εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς. 

8,9 35 23,6 25,5 7 

Ως εκπαιδευτικοί 
συζητούμε και 

αξιολογούμε τις 

δραστηριότητές μας 

8,3 20,4 22,9 38,2 10,2 

Γνωρίζω τις αρχές της 
Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ); 
14,6 36,9 17,2 26,1 5,1 

Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (ΔΟΠ) μπορεί 
να εφαρμοστεί σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας. 

5,1 10,2 50,3 27,4 7 

Η ΔΟΠ στους 
εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση 

της ποιότητας των 
παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

5,7 7,6 50,3 29,3 7 

Οι αρχές της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας 

εφαρμόζονται στη δική 

μου σχολική μονάδα. 

8,3 12,1 54,1 22,9 2,5 

Η Διεύθυνση της σχολικής 
σας μονάδας πιστεύει και 

εφαρμόζει τις αρχές της 

ΔΟΠ. 

5,7 13,4 63,1 14,6 3,2 

3. Συμπεράσματα  

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της παρούσας μελέτης και απαντώντας παράλληλα στα ερευνητικά 

ερωτήματα της εργασίας, παρουσιάζονται ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία και αποτελέσματα, τα 

οποία συνιστούν σημαντικές προσθήκες στη βιβλιογραφία σχετικά με τη ΔΟΠ. 

3.1 Συμπεράσματα για τον βαθμό υλοποίησης των αρχών της ΔΟΠ από τον Διευθυντή του 

σχολείου. 

Ως προς τον βαθμό υλοποίησης των Αρχών της ΔΟΠ από τον Διευθυντή του Σχολείου, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν καθοριστικό τον ρόλο των Διευθυντών για την εφαρμογή της ΔΟΠ στο 

σχολείο τους, υποστηρίζοντας μάλιστα πως τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να διαθέτουν 

ικανότητες παρακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και ηγετικές ικανότητες στον τρόπο 

που διοικούν, ώστε να προωθούνται καινοτομίες και  να εφαρμόζεται η ΔΟΠ αποτελεσματικότερα. 
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Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι οι δράσεις και οι υπηρεσίες 

σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται με γνώμονα την τελική ικανοποίηση των αναγκών 

των μαθητών. Εντούτοις στην ερώτηση αν η Διεύθυνση της σχολικής σας μονάδας πιστεύει και 

εφαρμόζει τις αρχές της ΔΟΠ, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι «ούτε συμφωνεί 

ούτε διαφωνεί» (63%) με το ποσοστό αυτών που συμφωνεί να είναι μικρό (18%) και αντίστοιχο αυτό 

που διαφωνεί  (19%).  

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σκοπό την προσωπική τους βελτίωση, που 

συνιστά μία ακόμη αρχή της ΔΟΠ, βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους και μάλιστα η 

πλειοψηφία θεωρεί ότι η διοίκηση του σχολείου ενδιαφέρεται για την διαρκή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είτε βοηθώντας τους με διάφορους τρόπους είτε διοργανώνοντας ενδοσχολική 

επιμόρφωση.  

Μεγάλη είναι η  συμφωνία των συμμετεχόντων στα ερωτήματα που αφορούν τα διευθυντικά 

στελέχη, όπου θεωρείται ότι οι διευθύνσεις των  σχολείων συμβάλλουν ώστε να εφαρμόζεται η ΔΟΠ 

ή τουλάχιστον το επιδιώκουν. 

3.2 Συμπεράσματα για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στο σχολείο και τον βαθμό γνώσης 

των εκπαιδευτικών 

Ως προς τη διερεύνηση της εφαρμογής των Αρχών της ΔΟΠ από το Σχολείο και τον βαθμό 

γνώσης-αποδοχής τους από τους εκπαιδευτικούς του. 

Ο βαθμός γνώσης και κατανόησης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη ΔΟΠ, βρίσκεται σε 

αρκετά χαμηλά επίπεδα, καθώς ένας στους τρεις δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τις αρχές της ενώ οι μισοί 

δήλωσαν ότι δεν είναι ενημερωμένοι σε γενικότερα θέματα ποιότητας στην εκπαίδευση. Δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς η γνώση για τη ΔΟΠ 

κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα ανάμεσα στα δύο φύλα, όπως επίσης και με την ηλικία των 

ερωτηθέντων. Διαφορά αναφορικά με το βαθμό γνώσης και κατανόησης υπάρχει στα έτη υπηρεσίας 

στο ίδιο σχολείο, όπου όσο μεγαλύτερη είναι η παραμονή, τόσο λιγότερη είναι η κατανόηση των 

αρχών της ΔΟΠ. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (70%) δήλωσαν ότι η σχολική τους μονάδα 

ενδιαφέρεται για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την ικανοποίηση των 

αναγκών των μαθητών της ενώ ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι η ΔΟΠ εφαρμόζεται στη σχολική 

τους μονάδα.  

Οι απόψεις, η στάση και οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εφαρμογή της ΔΟΠ 

στον χώρο εργασίας τους, χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο ως ουδέτερες. Επικρατεί κυρίως η 

άποψη πως οι εκπαιδευτικοί ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν με την εφαρμογή της ΔΟΠ, τις αρχές 

και τη φιλοσοφία της, όταν αυτές αφορούν στον δικό τους εργασιακό χώρο, την προσωπική τους 

εργασία και τις δικές τους ανάγκες, ενώ όλοι σχεδόν συμφωνούν για την ικανοποίηση των αναγκών 

των μαθητών τους. 

Ένα ανοικτό σχολείο προς την κοινωνία προτιμάται από το υπάρχον συγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα είτε οι συμμετέχοντες γνώριζαν τη ΔΟΠ είτε όχι, συμφώνησαν 

με την αρχή αυτή σε μεγάλο βαθμό, με μόνη διαφοροποίηση αυτών που έχουν αρκετά χρόνια 

παραμονή σε μια σχολική μονάδα. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ΔΟΠ μπορεί να 

εφαρμοστεί στη σχολική τους μονάδα ενώ οι μισοί από τους ερωτηθέντες δε διατύπωσαν σαφή 

άποψη για το αν η εισαγωγή της ΔΟΠ στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

3.3 Γενικά συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και απόψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διοίκηση της σχολικής τους μονάδας με έμφαση 

σε θέματα που έχουν σχέση με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τον τρόπο που εφαρμόζεται στα 
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ελληνικά σχολεία. Η ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων αναδεικνύει ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα: 

-οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο, τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες των Διευθυντών των σχολείων τους και αναγνωρίζουν τη βαρύτητα του 

ρόλου τους 

-στις σχολικές μονάδες όπου εργάζονται οι ερωτηθέντες δεν εφαρμόζεται η ΔΟΠ, σε πολλές 

όμως περιπτώσεις εφαρμόζονται αρχές και διαδικασίες που συμφωνούν με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, 

όπως η ικανοποίηση των αναγκών του «πελάτη», η κουλτούρα βελτίωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, οι συμμετοχικές διαδικασίες λήψης απόφασης κλπ 

-οι ερωτηθέντες δεν γνώριζαν σε βάθος και λεπτομέρειες τη ΔΟΠ και τις αρχές της, δήλωσαν 

όμως θετικοί ως προς την εισαγωγή της στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με άλλες έρευνες που αναφέρονται στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας και αναδεικνύουν την ελλιπή γνώση των εκπαιδευτικών 

για τη ΔΟΠ και τις αρχές της αλλά και την καχυποψία μερίδας της εκπαιδευτικής κοινότητας για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ στα σχολεία μας (Οικονόμου, 2010). Οι εκπαιδευτικοί και σε άλλες έρευνες 

φαίνεται να αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

(Καλτσάκης, 2008). Ως προς τον βαθμό ικανοποίησης από τη διοικητική επάρκεια της διεύθυνσης 

της σχολικής μονάδας, αντίστοιχους βαθμούς ικανοποίησης βρίσκουμε και σε άλλες μελέτες 

(Κατσίρη, 2015 ; Κολέρδα, 2015), ενώ αντίστοιχα ευρήματα σχετικά με την αναγνώριση του 

σημαντικού ρόλου του διευθυντή στην εφαρμογή της ΔΟΠ αναδεικνύονται και από άλλους 

ερευνητές (Τσούνης et al., 2016). 

Η εφαρμογή της ΔΟΠ σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης, είναι άτυπη, στοιχείο που αναδεικνύουν και άλλοι 

ερευνητές (Σαΐτης, 2016), δεν είναι συγκροτημένη και υπάρχει σοβαρό έλλειμμα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών (Σβώλης, 2017).  

Ακόμη η ανάδειξη από την παρούσα έρευνα της συμβολής της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές 

(Πασιαρδής, 2004 ; Κουτόβα, 2014). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

διαλόγου για την ανάγκη εφαρμογής της ΔΟΠ και των αρχών της στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Στοιχεία αυτού του διαλόγου πρέπει να είναι η αλλαγή φιλοσοφίας στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα που θα αναδείξει και θα βελτιώσει την αυτονομία της σχολικής μονάδας και θα επιτρέψει 

στα σχολεία να λειτουργήσουν ως ανοιχτά συστήματα που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον τους στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών τους και της τοπικής 

κοινωνίας. Τα συμπεράσματα ενισχύουν την ανάγκη υλοποίησης ερευνών σε σχολεία τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα αυτών των 

ερευνών μπορεί να αξιοποιηθούν στον δημόσιο διάλογο για την εισαγωγή της ΔΟΠ στα σχολεία και 

να ενισχύσουν όσους πιστεύουν σε αυτή την αναγκαιότητα. 

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν στο μέλλον και άλλες έρευνες που να έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

-χρησιμοποιούν μεγαλύτερο δείγμα 

-το δείγμα αποτελείται από εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης 

-οι ερωτηθέντες προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας 

-τα ερευνητικά δεδομένα εμπλουτίζονται από ημιδομημένες συνεντεύξεις 

-στο δείγμα περιλαμβάνονται τόσο μάχιμοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές όσο και άλλα στελέχη 

της εκπαίδευσης (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στελέχη Δομών που υποστηρίζουν τη 

λειτουργία του σχολείου όπως ΠΣΕ, ΔΠΕ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ κλπ.) 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
 

Καραμανλή Θεοδώρα 

ΣΕΕ ΠΕ80 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Ξανθοπούλου Δέσποινα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

Περίληψη  

Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε τον τρόπο και τα ποσοστά εισαγωγής των τέκνων των 

Ελλήνων του εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια συγκριτική 

ποσοτική μελέτη βασισμένη σε στοιχεία του ΥΠΑΙΘ της τελευταίας δεκαετίας. Ταυτόχρονα, 
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σκιαγραφούνται οι τάσεις των υποψηφίων και οι διακυμάνσεις των βάσεων εισαγωγής στα ελληνικά 

πανεπιστήμια. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των αποφοίτων των ελληνικών σχολείων 

του εξωτερικού αυξάνεται με συνακόλουθη αύξηση των υποψηφίων της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων 

του εξωτερικού» σε αντίθεση με τη μείωση στην κατηγορία «τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων 

αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό». Οι ανοδικές τάσεις  καθιστούν 

αναγκαίο να συνεχίσει η ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού να αποτελεί προτεραιότητα της 

εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής με παράλληλη, ωστόσο, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και εκσυγχρονισμό των δομών. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αξιοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ 

για την άμεση αντιμετώπιση των αδυναμιών του θεσμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ομογενών, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

“Το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι κομβικό τόσο για την 

οργανωμένη παρουσία της ελληνικής γλώσσας, παιδείας και πολιτισμού στο σύγχρονο κόσμο και την 

ανάδειξη της σύνδεσής τους µε το ανθρωπιστικό και δημοκρατικό φρόνημα των σύγχρονων κοινωνιών 

και κρατών, όσο και για την υποστήριξη των Ελλήνων της διασποράς στις διαδικασίες µμόρφωσης και 

ένταξής τους στις κοινωνίες υποδοχής και εγκατάστασης µε τη διατήρηση του γλωσσικού και 

πολιτιστικού δεσμού και της επαφής τους µε την Ελλάδα και τον πολιτισμό της” Η φράση αυτή της 

αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου για της ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό 

(15.09.2011) συμπυκνώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις επιδιώξεις της ελληνικής Πολιτείας πάνω 

στο ευαίσθητο ζήτημα της εκπαίδευσης των ομογενών: διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής τους 

ταυτότητας με παράλληλη ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής αλλά και ενίσχυση των δεσμών προς 

τη μητέρα πατρίδα. Προς την κατεύθυνση αυτή το ελληνικό κράτος, εκτός των άλλων, διατηρεί και 

αναπαράγει μέχρι σήμερα μια σειρά από κανονιστικά κείμενα- θετικές διακρίσεις, με τα οποία 

ρυθμίζεται η παρέκκλιση από την κανονική διαδικασία της επιλογής προς την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση για μεγάλο όγκο των υποψηφίων του εξωτερικού. Η διευκόλυνση αυτή αφορά την τεχνητή 

(μέσω διοικητικών αποφάσεων οι οποίες ρυθμίζουν δικαιούχους και διαδικασίες) αύξηση της 

πιθανότητας να αποκτήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

οι Έλληνες Ομογενείς, φοιτητικές θέσεις στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. (Γκότοβος, 1997). 

Πράγματι, η πρόσβαση των Ελλήνων της διασποράς στην Ανώτατη Εκπαίδευση της ελληνικής 

Επικράτειας ρυθμίζεται τα τελευταία χρόνια από μια σειρά νόμων και υπουργικών αποφάσεων που 

αφορούν στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας 

και συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες ομογενών υποψηφίων.  Η εκκίνηση της όλης 

διαδικασίας συμπίπτει χρονικά με της ίδρυση των αμιγώς ελληνικών σχολείων της Γερμανίας στις 

αρχές της δεκαετίας του 80. Καθώς, λοιπόν, έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον, 

τεσσαρακονταετίας και η έννοια του ομογενούς έχει διευρυνθεί, συμπεριλαμβάνοντας κι άλλες 

κατηγορίες (πχ. Έλληνες της Κύπρου, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές 

δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό) είναι καιρός, κατά τη γνώμη μας, να αξιολογηθεί εκπαιδευτικά 

και πολιτικά το μέτρο της θετικής διάκρισης που θέσπισε το ελληνικό κράτος. Η παρούσα έρευνα 

επικεντρώνεται σε περιγραφική και συγκριτική ανάλυση δεδομένων που προέκυψαν κατά τα έτη 

2014 έως σήμερα, καθώς προγενέστερα δεδομένα έχουν ήδη αναλυθεί σε παλαιότερες εργασίες 

(Γκότοβος, 1997, Μάντη, 2015). Με τη συζήτηση αυτή ενδεχομένως να δημιουργηθούν ορισμένοι 

προβληματισμοί γύρω από το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών Λυκείων της Γερμανίας, 

με απώτερο στόχο τη δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων τόσο για την οργάνωση και τη λειτουργία 

των σχολείων αυτών, όσο και για το ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής για την 

εκπαίδευση των ομογενών στη Γερμανία και αλλού. 
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1.1. Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Ήδη από το 1983 γίνεται η πρώτη προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας με τον νόμο Ν.1351 

“Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” να προσδιορίσει τις 

ειδικές κατηγορίες με βάση τις οποίες συγκεκριμένες ομάδες μπορούν να εισαχθούν στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας (άρθρο 3 παράγραφος 3). Οι ειδικές κατηγορίες που 

διαμορφώνονται και αφορούν στον ομογενειακό ελληνισμό είναι οι εξής: α) Έλληνες του εξωτερικού 

β) παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό γ) Κύπριοι. 

Θα ακολουθήσει μια σειρά νομοθετημάτων, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών (Π.Δ. 221 

ΦΕΚ 81/20-06-1990, Φ.152.11/Β3/4903 ΦΕΚ 1113/15-12-1997, Φ152/Β6/198 ΦΕΚ472/06-04-

2000, Ν 2909 ΦΕΚ 90/02-05-2001, Ν 3404 ΦΕΚ 260/17-10-2005, Φ151/17104/Β6 ΦΕΚ 259/01-03-

2006,  Φ151/20049/Β6 ΦΕΚ 272/ 01-03-2007, κ.ο.κ) με τα οποία το ελληνικό κράτος επιχειρεί να 

αποσαφηνίσει τους δικαιούχους οποιασδήποτε θετικής διάκρισης καθώς και να εναρμονίσει το 

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 

Ελλάδα. Γενικότερα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι ποικίλες μορφές ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στη διασπορά (Δαμανάκης, 2007) σε συνδυασμό με τους διαφόρους βαθμούς  ένταξης 

των Ελλήνων μεταναστών ή ελληνικών κοινοτήτων στις κοινωνίες υποδοχής δεν θα μπορούσαν να 

επιτρέψουν μια ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου των ομογενών υποψηφίων για μια θέση στην 

ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Γι αυτό το λόγο προσδιορίζονται διαφορετικές κατηγορίες ομογενών, 

διαφορετικές διαδικασίες απόκτησης της φοιτητικής ιδιότητας και εν μέρει διαφορετικά ποσοστά 

θέσεων εισακτέων για κάθε κατηγορία. Ωστόσο, παρά τις ποικίλες μορφές που λαμβάνει κατά 

καιρούς  η θετική διάκριση του ελληνικού κράτους απέναντι στους ομογενείς υποψηφίους, σταθερή 

παράμετρος του μέτρου αυτού είναι η σχεδόν ολική ή μερική απαλλαγή των ομογενών υποψηφίων 

από τις απαιτήσεις των κανονικών εξετάσεων για τους «γηγενείς» υποψηφίους. 

Ειδικότερα, στις “οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του 

εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό” του 2014 

διαπιστώνουμε ότι οι ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων ομογενών διαμορφώνονται ως εξής: 

 

• Κατηγορία 1: Τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων ελληνικών Λυκείων. 

Προϋπόθεση ένταξης σε αυτήν είναι ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να 

είναι Έλληνας και να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες 

μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον κατά πέντε (5) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία 

πριν την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

της Ελλάδας. Επιπλέον, απαιτείται ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο 

(2) τελευταίες τάξεις σε ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις 

τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντίστοιχο ελληνικό ή ξένο σχολείο που 

λειτουργεί στο εξωτερικό. 

• Κατηγορία 2: Τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες 

στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων 

ελληνικών Λυκείων. Προϋπόθεση ένταξης είναι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του 

υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος και να αποσπάστηκε σε ελληνική Δημόσια 

Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, 

τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή σχολικά έτη. Επιπλέον, απαιτείται ο  

υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) 

τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τρεις 

(3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο 

που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. 

• Κατηγορία 3: Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν 

στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Προϋπόθεση ένταξης είναι ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις 
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δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί 

στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. 

Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι ελληνικής 

καταγωγής και να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου 

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του 

υποψηφίου από το Λύκειο. 

• Κατηγορία 4: Έλληνες απόφοιτοι κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με 

πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας). Προϋπόθεση ένταξης είναι ο υποψήφιος 

να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό 

Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί 

πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαιτείται, ακόμα, ο ένας τουλάχιστον 

των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο 

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του 

υποψηφίου από το Λύκειο. 

• Κατηγορία 5: Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν 

στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Προϋπόθεση ένταξης είναι ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις 

δύο (2) τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί 

στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται, επιπλέον, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου 

να είναι ελληνικής καταγωγής και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου 

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του 

υποψηφίου από το Λύκειο. 

Όσον αφορά στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων ομογενών στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

παρατηρούμε μια εμφανή διαφοροποίηση ανάμεσα στις κατηγορίες 1 και 2 από τη μία και 3,4,5 από 

την άλλη. Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού εξετάζονται στις 

ομάδες μαθημάτων που ισχύουν και για τους γηγενείς υποψηφίους (θεωρητική, θετική κ.ο.κ), με 

κοινή ύλη, σε διαφορετικές, ωστόσο, εξετάσεις με διαφοροποιημένα θέματα. Η επιλογή των 

υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2 γίνεται εφόσον συγκεντρώσουν 

τουλάχιστον το σύνολο των τριάντα πέντε (35) μορίων που είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από 

τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκαν. Αντίθετα, οι απόφοιτοι ξένων 

σχολείων συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (με 

απαιτούμενη βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας) ενώ 

συνυπολογίζεται και ο βαθμός του απολυτηρίου τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Μόνο αν 

επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή της 

Αστυνομικής Ακαδημίας υποχρεούνται να εξεταστούν και στα υπόλοιπα μαθήματα της ομάδας που 

θα επιλέξουν (με ελάχιστη βάση τριάντα πέντε (35) μόρια). Τέλος, αν επιθυμούν τμήματα ή σχολές 

για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι όλων των 

κατηγοριών προσέρχονται στις αντίστοιχες εξετάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκείου στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα ποσοστά εισαγωγής 

σε ΑΕΙ και τα ΤΕΙ έχουν οριστεί ως εξής: 3% επί του συνόλου του αριθμού των εισακτέων μέσα από 

τις γενικές εξετάσεις για την κατηγορία 1, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη δεύτερη κατηγορία είναι 

1%, 1,5% για την τρίτη κατηγορία, 1,5% για την τέταρτη και 1% για την πέμπτη κατηγορία (Υ. Α. 

Φ.151/20049/Β6/2007 - ΦΕΚ 272/Β/01-3-2007). Προκειμένου για τις Σχολές των Ανώτατων 

Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας οι θέσεις είναι 

κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών. 

Με την Υπουργική Απόφαση Φ.151/61567/Α5/2015 - ΦΕΚ 814/Β/7-5-2015, ωστόσο, η 

προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση τροποποιείται όσον αφορά στους υποψηφίους που μπορούν να 

υπαχθούν στην πρώτη κατηγορία: Πλέον αρκεί ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου 

να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την 
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τελευταία δεκαετία, αντί για πέντε που προβλεπόταν ως τότε. Επιπλέον, την επόμενη χρονιά με την 

Υπουργική Απόφαση Φ.151/47149/Α5/2016 - ΦΕΚ 820/Β/28-3-2016 στην κατηγορία 1 εντάσσονται 

και τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού που κατέχουν απολυτήριο Λυκείου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Κύπρο και έχουν πλήρη φοίτηση σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τάξεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ξένο ή ελληνικό σχολείο που λειτουργεί στο Εξωτερικό. Ο τρόπος 

εισαγωγής και η διαδικασία επιλογής των εισαγομένων παραμένει ο ίδιος, αλλάζει, ωστόσο το 

ποσοστό του αριθμού των εισακτέων στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ από 3% σε 4% για την πρώτη 

κατηγορία (Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.253.1/69267/Α5/2016).  Τέλος, προβλέπεται ότι ειδικά για 

το 2020, οι υποψήφιοι απόφοιτοι προγενεστέρων ετών θα μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν να 

εξεταστούν είτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-20, είτε με 

τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Φ.153/38644/Α5/18-3-2020). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Πληθυσμός στόχος της έρευνας υπήρξαν οι απόφοιτοι Έλληνες του εξωτερικού όλων των 

ειδικών κατηγοριών που συμμετείχαν στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ημεδαπής κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 έως 2019- 2020. Τα σχετικά 

στοιχεία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ και προσεγγίστηκαν περιγραφικά και 

διερευνητικά (Cohen and Manion, 1994). Το υλικό διαρθρώνεται στους εξής άξονες: 

• Συγκριτική ανάλυση των θέσεων που παραχωρούνται στους ομογενείς υποψηφίους ανά 

κατηγορία, κατά τα έτη 2014-2020 με τον αριθμό των επιτυχόντων/ εισακτέων στα ελληνικά 

Πανεπιστήμια. 

• Αποτύπωση των προτιμήσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως αυτές διαφαίνονται στις 

σχολές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση των υποψηφίων. 

• Βαθμολογική διακύμανση των βάσεων εισαγωγής κατά την τελευταία επταετία, ανά 

κατηγορία υποψηφίων. 

• Συγκριτική προσέγγιση των επιδόσεων ανάμεσα στις κατηγορίες των υποψηφίων, όπως αυτές 

αντανακλώνται στις βαθμολογικές επιδόσεις του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντα. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας  

Η επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώσαμε μας οδήγησαν στα κάτωθι αποτελέσματα: 

Παρατηρούμε, αρχικά, ότι διαπιστώνεται μια σημαντική αύξηση των θέσεων που προσφέρονται 

στους ομογενείς υποψηφίους όλων των κατηγοριών, χωρίς, ωστόσο, αυτή να ανταποκρίνεται στον 

αριθμό των επιτυχόντων, ο οποίος άλλοτε παρουσιάζει μικρή αύξηση ενώ άλλοτε μειώνεται σταθερά. 

Οι περισσότερες θέσεις που απευθύνονται στους Έλληνες του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια 

συνάδουν, αναμφίβολα, με τη συνολική αύξηση του αριθμού των εισακτέων και στους γηγενείς 

υποψηφίους, με την ίδρυση νέων σχολών και την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ σε ΑΕΙ.  Ειδικότερα, όσον 

αφορά στην πρώτη κατηγορία, ο αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε αναλογικά, γεγονός που μπορεί 

να αποδοθεί και στην αύξηση του ποσοστού των εισακτέων από 3% σε 4% το 2016. Αντίθετα, στη 

δεύτερη κατηγορία, παρά τον πολλαπλασιασμό των θέσεων, παρατηρούμε ότι οι επιτυχόντες 

μειώνονται σε μεγάλο ποσοστό, γεγονός που ερμηνεύεται και από την απροθυμία των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών με οικογένεια να υπηρετήσουν σε σχολεία της ομογένειας και από την έλλειψη 

παροχής κινήτρων, οικονομικών και θεσμικών, από τη μεριά της ελληνικής Πολιτείας. Η 

υποστελέχωση των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό, που ξεκίνησε το 2012, αποτυπώνεται 

καθαρά στον αριθμό των επιτυχόντων που από το 2016 παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, η 

οικονομική και η πολιτική κρίση, ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την Ε.Ε., και η συνακόλουθη 

ανασφάλεια για την αναγνώριση των ελληνικών πανεπιστημιακών πτυχίων φάνηκε να αποθάρρυνε 

πολλούς Έλληνες ομογενείς από τα επενδύσουν στις σπουδές των παιδιών τους στην Ελλάδα. 
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Πιθανόν έτσι μπορεί να ερμηνευτεί και ο ελάχιστος αναλογικά αριθμός των επιτυχόντων των 

κατηγοριών δύο (2) και τρία (3) το 2016. 
 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Θέσεων/Επιτυχόντων ανά κατηγορία 

 

ΕΤΟΣ 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Θέσεις  Επιτυχόντες Θέσεις  Επιτυχόντες Θέσεις  Επιτυχόντες Θέσεις  Επιτυχόντες Θέσεις  Επιτυχόντες Θέσεις  Επιτυχόντες Θέσεις  Επιτυχόντες 

2014   163   102   89   241   103 21 18 8 6 

2015 2715 195 689 71 1047 89 616 273 672 126 21 19 8 7 

2016 2777 222 714 58 1085 58 811 185 714 129 22 16 8 6 

2017 2806 215 718 62 1077 89 1077 186 718 108 22 13 8 6 

2018 2976 229 742 60 1143 109 1143 169 742 118 22 14 8 7 

2019 3095 239 778 53 1176 91 1176 138 778 88 22 12 10 10 

2020 3177 244 1104 64 1444 99 1444 141 1104 106 22 16 23 15 

 ΝΈΟ 2703 222 676 62 1016 82 1016 120 676 91 22 16 20 14 

ΠΑΛ. 474 22 428 2 428 17 428 21 428 15 0 0 3 1 

Κατηγορία 1 Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού           

Κατηγορία 2 Τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων Εξωτερικού         

Κατηγορία 3 Έλληνες απόφοιτοι ξένου σχολείου Εξωτερικού - ακολουθεί Πρόγραμμα Σπουδών Χώρας Μέλους ΕΕ     

Κατηγορία 4 Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακού ή ξένου σχολείου στην Κύπρο που ακολουθεί Πρόγραμμα Σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας   

Κατηγορία 5 Έλληνες απόφοιτοι ξένου σχολείου Εξωτερικού που δεν ακολουθεί Πρόγραμμα Σπουδών Χώρας Μέλους ΕΕ    

Στρατός             

Αστυνομία             
  

Στον δεύτερο πίνακα παρακολουθούμε την εξέλιξη των βάσεων και τις προτιμήσεις των 

ομογενών της πρώτης κατηγορίας. Η ένδειξη στα ¨Μόρια¨ 68/61 δηλώνει τα μόρια του 1ου και του 

τελευταίου αντίστοιχα. Η ένδειξη ¨Θέσεις¨ 12/3 δείχνει ότι από τις 12 θέσεις καλύφθηκαν οι 3. Οι 

Σχολές που εμφανίζονται με σχεδόν πλήρη κάλυψη των θέσεών τους είναι η Νομική και η Ψυχολογία 

από το πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και οι Ιατρικές και Φαρμακευτικές από το πεδίο των 

Επιστημών Υγείας. Ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (ΕΚΠΑ και 

ΑΠΘ) η ζήτηση εμφανίζεται εξαιρετικά υψηλή σε αντίθεση με τα περιφερειακά τμήματα, όπως για 

παράδειγμα η Ψυχολογία Ρεθύμνου και η Κτηνιατρική Καρδίτσας.  

 
Πίνακας 2: Σύγκριση στοιχείων στην κατηγορία 1: Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού από το 2014 έως 2020 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Νέο 2020 Παλαιό 

Σχολή Μόρια  Θέσεις  Μόρια  Θέσεις  Μόρια  Θέσεις  Μόρια  Θέσεις  Μόρια  Θέσεις  Μόρια  θέσεις Μόρια Θέσεις Μόρια Θέσεις 

  Αγγλικής Γλ. 68/61 12/3 63 14/1 100/61 14/6 109/64 14/7 84/56 16/5 93/62 16/6 83/54 14/6     

Γερμανικής  109/64 8/7 91/61 11/3 100/56 11/6 93/55 11/6   0 71/65 12/2         

Νομική 76/35 36/12 86/37 49/20 88/36 49/15 90/36 48/18 82/35 51/22 84/35 51/23 86/38 45/18 43 5/1 

Ψυχολογία 90/37 21/18 78/35 24/24 83/35 24/19 85/40 24/24 82/40 28/26 85/43 32/23 88/36 32/18 44 4/1 

Δημοτική 

Εκπ. 
49/37 -/2 64/37 -/5 75/36 68/5 56/36 68/1     51/39 -/3 67/36 24/7 36 -/1 

Προσχολική 55/37 -/3 61/39 -/6 66/36 65/14 60/39 65/4     62/36 -/6 69/35 21/6 35 -/1 

Μηχαν. 

Πληροφορικής 
68/6 -/3   0     90/42 58/6 64/38 74/7 87/37 -/11 52/41 74/3     

Πληροφορική 50/37 -/5 64/37 -/4 87/38 69/11 78/43 70/7 64/38 70/5 78/38 -/13 92/36 56/19 56 -/1 

Ιατρικές 88/35 38/33 93/36 59/49 87/35 56/54 84/37 50/49 90/41 52/48 92/36 57/57 92/41 46/43 64/40 11/4 

Φαρμακευτική 59/37 13/6 88/35 15/9 83/36 15/7 60/36 13/8 65/36 15/8 82/35 15/13 82/35 13/6 56/39 3/2 

Βιολογία 92/43 18/5 58/40 20/4 92/38 20/7 51/38 19/8 53/35 25/6 92/35 19/13 80/39 18/4 38 3/1 

Μηχανικών 82/43 -/9 86/37 -/11 85/38 168/12 93/40 170/11 81/37 224/11 78/36 -/16     62/40 -/2 

Οικονομικές             71/36 250/16                 

Φυς. Αγωγής                     65/35 21/8 89/42 -/6      
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Η Αγγλική και Γερμανική φιλολογία δεν φαίνονται να προσελκύουν πλέον το ενδιαφέρον των 

υποψηφίων ούτε τα Παιδαγωγικά Τμήματα, παρόλο που, κατά γενική ομολογία, προσφέρουν άμεση 

επαγγελματική αποκατάσταση εκτός Ελλάδος. Χαμηλή παραμένει και η ζήτηση των Πολυτεχνικών 

Σχολών καθώς και της Βιολογίας και της Πληροφορικής, μολονότι θεωρούνται ως επιστήμες του 

μέλλοντος. Οι υπόλοιπες επιλογές φοίτησης εμφανίζονται σε ελάχιστα ποσοστά και σποραδικά χωρίς 

να στοιχειοθετούν τάση ενώ οι σχολές των ΤΕΙ απουσιάζουν εντελώς. Οι επιδόσεις των υποψηφίων, 

που διαμορφώνουν και τις βάσεις των σχολών, παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές με την ελάχιστη 

δυνατή βάση εισαγωγής (35) να κυριαρχεί ακόμη και σε περιζήτητες σχολές με μικρές ανοδικές 

αποκλίσεις. 

Ο επόμενος Πίνακας 3 παρουσιάζει την αντίστοιχη εξέλιξη των βάσεων στην κατηγορία Τέκνα 

Ελλήνων Υπαλλήλων Εξωτερικού. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων σε γενικές γραμμές παραμένουν 

οι ίδιες με την πρώτη κατηγορία, με τις επιστήμες Υγείας, τη Νομική και την Ψυχολογία να 

πρωτοστατούν ενώ αρκετά ψηλά εμφανίζεται και η Βιολογία. Η διαφοροποίηση στην περίπτωση 

αυτή εστιάζεται στις επιδόσεις των υποψηφίων, όπως αυτές διαφαίνονται με βάση τον ελάχιστο και 

τον μέγιστο αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν οι επιτυχόντες. Με άλλα λόγια, η βάση εισαγωγής σε 

όλες τις σχολές είναι αρκετά μεγαλύτερη του 35 φτάνοντας μέχρι και τα 80 μόρια ενώ οι βαθμοί των 

πρώτων αγγίζουν το 100. 

 
Πίνακας 3: Σύγκριση στοιχείων στην κατηγορία 2: Τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων Εξωτερικού από το 2014 έως 2020 

 

Σχολή 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Νέο 2020 Παλαιό 

 Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις 

   Αγγλικής Γλ.      113/91 4/2  108   4/1 81/74  4/2                 

Νομική 95/42 12/9  97/52   12/5 95/67  12/5  84/57   13/6  89/41 13/7 93/60   -/5  91/46 11/8      

Ψυχολογία 93/40 8/8   82/39  6/3 83/39   7/5  82/43  5/4 82/54  7/5  77/50  -/4 87/40   6/5 87  1  

Δημοτική 

Εκπ. 
86/51 / 3       19/0     0                 

Προσχολική 53 / 1       17/0     0                 

Μηχαν. 

Πληροφορικής 
89/49 / 6  85/51 18/4  86/71   18/4 94/61   13/3 94/83 17/4 82/65  -/4   78/42  -/5     

Πληροφορική 68/53 / 4    80/40  16/3   57/42  16/2   72/57  -/3          

Ιατρικές 96/57 17/17  95/45  15/14 97/85   15/14  92/73  14/14 92/46 14/10   95/70 11/11  92/46   11/11 79/56  11/2  

Φαρμακευτική 81/64 5/4  90/70  4/2 80/42  4/3   69/53  4/4  83 4/1 80  -/1  85/71  3/2      

Βιολογία 85/43 6/4 76/42   5/2 89  5/1  89   3/1 87/43 5/2  87/58  -/2 80  4/1      

Μηχανικών 82/38 / 10 88/60   -/ 8 86/36 42/7   92/35  41/6  93/49  35/9  59/50 -/4  92/54  -/10     

  
 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στην τρίτη κατηγορία υποψηφίων «Έλληνες απόφοιτοι 

ξένου σχολείου Εξωτερικού που ακολουθεί Πρόγραμμα Σπουδών Χώρας Μέλους Ε.Ε.». Οι 

περιζήτητες σχολές παραμένουν κατά βάση οι ίδιες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αύξηση της ζήτησης και στους Μηχανικούς Πληροφορικής και στις Πολυτεχνικές Σχολές. Ιδιαίτερα 

μετά το 2019 διαπιστώνεται έντονο ενδιαφέρον και για τις Οικονομικές Σχολές, χωρίς, όμως, να 

γνωρίζουμε ακόμα αν αυτό στοιχειοθετεί μια τάση που θα διαρκέσει. Οι βάσεις εισαγωγής 

διαμορφώνονται αρκετά υψηλά, όπως και ο μέγιστος αριθμός μορίων των επιτυχόντων. Η σύγκριση, 

παρόλα αυτά, με τις προηγούμενες δύο κατηγορίες δεν είναι ούτε θεμιτή ούτε εφικτή, καθώς ο τρόπος 

εισαγωγής των υποψηφίων προβλέπει εξέταση μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με 

συνυπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεών τους από το σύστημα της χώρας που αποφοίτησαν. 

 

 

 

 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

211 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση στοιχείων στην κατηγορία 3: Έλληνες απόφοιτοι ξένου σχολείου Εξωτερικού που ακολουθεί 

Πρόγραμμα Σπουδών Χώρας Μέλους ΕΕ από το 2014 έως 2020 

Σχολή 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Νέο 2020 Παλαιό 

 Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις Μόρια  Θέσεις 

Νομική 86/64 18/12 78/70 18/7 84/60 18/5 85/66  18/8 89/79  20/13 82/64 -/12 82/62  17/5 72/68   3/2 

Ψυχολογία 76/56 10/8 84/65  9/7 82/69 9/8  82/58  9/8  79/68 11/11  77/58 -/7  70/62 8/6 72/71 4/3 

Δημοτική 

Εκπ. 
73 -/1    0 82   -/1         65  -/1          

Προσχολική 73/58 -/3    0 69/65  -/2                      

Μηχαν. 

Πληροφορικής 
84/79 -/3       76/67 25/3  88/73  25/2 93/70 -/8 85/68  -/7     

Πληροφορική             76/50  -/5  74/59  -/2 72  -/1  

Ιατρικές 89/65 27/26 88/60   20/19 91/67  21/20  90/74 17/17  91/76 18/18  92/74 17/17  91/68  19/16 76/56 11/6 

Φαρμακευτική 69/64 7/3 76/60  6/6  74/59 6/5 84/68  5/5   81/73 5/5 81/60 5/5 79/71 4/4     

Βιολογία 64/62 9/2 73/64  8/4 70/65  6/2 74/68 7/6 81/60 8/5  72/62 -/4 75/65 7/3     

Μηχανικών 80/68 -/8  82/64  -/12    78/65   65/6 80/59  10/9  82/63  -/9 82/59  -/6  85  -/1  

  
Τέλος, σχετικά με τις θέσεις του Στρατού και της Αστυνομίας που παραχωρούνται σε όλες τις 

κατηγορίες των υποψηφίων με κοινό σύστημα εξέτασης, διαπιστώνουμε ότι παραμένουν σταθερές, 

με εξαίρεση τον διπλασιασμό των θέσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας την περσινή χρονιά, από 

δέκα (10) σε είκοσι (20), αναλογικά με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων και στην Ελλάδα. Η 

σίγουρη επαγγελματική εξασφάλιση των αποφοίτων των παραπάνω σχολών  αναμφισβήτητα τις 

καθιστά περιζήτητες. Αξιοπρόσεκτες, ωστόσο, κρίνονται οι βαθμολογικές αποκλίσεις στις επιδόσεις 

των επιτυχόντων: 94 μόρια για τον πρώτο επιτυχόντα του Στρατό και συγκεκριμένα της Ιατρικής 

Σχολής ΣΑΣΣ ενώ για όλες τις υπόλοιπες θέσεις η μέση βαθμολογία κυμαίνεται περίπου στα 50 

μόρια. Το ίδιο ισχύει και για την Αστυνομία: τα υψηλά μόρια του πρώτου επιτυχόντα αφορούν τη 

μοναδική θέση του Αξιωματικού ενώ οι Σχολές Αστυφυλάκων συγκεντρώνουν μέση βαθμολογία τα 

45 μόρια.  
Πίνακας 5: Εξέλιξη των βάσεων στο Στρατό και στην Αστυνομία 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι θέσεις των υποψηφίων από το 2014 

έως το 2020 αυξήθηκαν σημαντικά σε όλες τις κατηγορίες, συμβαδίζοντας με την αύξηση του 

αριθμού των εισακτέων στην Ελλάδα. Ο αριθμός, όμως, των επιτυχόντων παρουσιάζει διακυμάνσεις 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτοί ανήκουν. Ειδικότερα, στα τέκνα Ελλήνων του 

εξωτερικού παρατηρούμε μεγαλύτερο αριθμό επιτυχόντων ανά έτος, γεγονός που μπορεί να συνδεθεί 

αφενός με την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής τους και αφετέρου με τον πολλαπλασιασμό του 

μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών σχολείων λόγω της νεομετανάστευσης στα χρόνια της κρίσης. 

Αντίθετα, στη δεύτερη κατηγορία ο αριθμός των επιτυχόντων μειώνεται σταθερά, ανακλώντας την 

υποστελέχωση των σχολείων εκτός Ελλάδος μετά το 2012 και την έλλειψη κινήτρων για τους 

δημοσίους υπαλλήλους, ώστε να μετοικήσουν με τις οικογένειές τους στο εξωτερικό. Τέλος, στην 

τρίτη κατηγορία  ο αριθμός των υποψηφίων παραμένει σταθερός με ελάχιστες αυξομειώσεις, γεγονός 

που μπορεί να αποδοθεί στο ότι πρόκειται κυρίως για παιδιά μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς 

που έχουν ενσωματωθεί στη χώρα υποδοχής και αντιμετωπίζουν τη φοίτησή τους σε ελληνικό 

πανεπιστήμιο ως προσωρινή και εναλλακτική πρόταση σπουδών σε περίπτωση αποτυχίας τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας όπου ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους. 

           2014        2015       2016 2017 2018        2019   2020 Νέο 2020 Παλιό 

Στρατός 

Μόρια 1ου  98 91 91 94 86 87 94 0 
Τελευταίου 41 36 47 42 36 47 36 0 
Θέσεις  21 21 22 22 22 22 22 0 
Επιτυχόντες 18 19 16 13 14 12 16 0 

Αστυνομία 

Μόρια 1ου  73 82 83 74 74 91 82 53 
Τελευταίου 37 36 37 38 39 38 41 53 
Θέσεις  8 8 8 8 8 10 20 3 
Επιτυχόντες 6 7 6 6 7 10 14 1 
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Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων που διατίθενται στους 

Έλληνες ομογενείς παραμένουν ακάλυπτες, με τις περισσότερες σχολές να μη συγκεντρώνουν καμία 

απολύτως προτίμηση. Αντίθετα, σε ένα πολύ μικρό αριθμό Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

παρατηρείται δυσανάλογα μεγάλη ζήτηση. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες “σχολές κύρους”, όπως 

οι Ιατρικές και οι Νομικές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται στα όνειρα των γονέων για 

κοινωνική ανέλιξη και όχι απαραίτητα στις δεξιότητες των υποψηφίων. Η διαπίστωση αυτή 

αποτυπώνεται και στη βαθμολογία των υποψηφίων της πρώτης κατηγορίας που εμφανίζεται αισθητά 

χαμηλή, περίπου κοντά στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Από την άλλη, μεγαλύτερη βαθμολογία 

επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι της δεύτερης κατηγορίας, παρόλο που ακολουθούν το ίδιο Πρόγραμμα 

Σπουδών με τους προηγούμενους, συμμετέχουν σε κοινό εξεταστικό σύστημα και συχνά έχουν τα 

ίδια χρόνια παραμονής στο εξωτερικό. Επομένως, η βαθμολογική διαφοροποίηση θα πρέπει μάλλον 

να αποδοθεί στο μορφωτικό και κοινωνικό υπόβαθρο του οικογενειακού περιβάλλοντος του μαθητή 

και στα κίνητρα και τις προσδοκίες του. Τέλος, οι υψηλές επιδόσεις της τρίτης κατηγορίας, μολονότι 

δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δυο προηγούμενες λόγω του διαφοροποιημένου συστήματος 

εισαγωγής, θα μπορούσαν να αποδοθούν τόσο στις υψηλές επιδόσεις τους στο σχολείο αποφοίτησής 

τους, όπως αυτές αντανακλώνται στο απολυτήριό τους, όσο και στις ορθολογικές επαγγελματικές 

προσδοκίες τους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι με τις Σχολές που επιλέγουν, όπως μεταξύ των 

άλλων Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ναυτιλιακές Σπουδές, 

προδιαγράφουν επαγγελματικές προοπτικές που αρμόζουν σε μια  ευρωπαϊκή ανταγωνιστική αγορά 

εργασίας. 

Καταληκτικά, σταθερές μένουν οι προτιμήσεις όλων των ομάδων των υποψηφίων προς Σχολές 

των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις Σχολές της Αστυνομικής 

Ακαδημίας, καθώς διαφαίνεται άμεση και βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση και προοπτικές 

σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
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Περίληψη 

Η απώλεια με τον θάνατο αγαπημένων πρόσωπων και το πένθος αποτελούν ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν αρκετές φορές τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο. Οι 

εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών και έρχονται αντιμέτωποι 

με τη δύσκολη διαχείριση τέτοιων τραυματικών εμπειριών στον εργασιακό τους χώρο. Τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά αποτελούν παράγοντες, ανάμεσα σε άλλους, που 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των 

μαθητών. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στις στάσεις 

και αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του πένθους. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τον 

Ιανουάριο του 2021 σε δείγμα 1.374 εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων με ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών συσχετίζονται στατιστικά σε σημαντικό βαθμό με τις στάσεις και 

αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του πένθους μαθητών.  

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση πένθους, μαθητές, εκπαιδευτικοί, δημογραφικά χαρακτηριστικά 

1.Εισαγωγή 

Ο θάνατος αποτελεί δυσάρεστη αλλά αναπόδραστη και καθολική εμπειρία της ζωής των 

ανθρώπων. Κάθε άτομο σίγουρα θα την βιώσει κάποια χρονική στιγμή. Πολλές φορές οι μαθητές σε 

μικρή ακόμα ηλικία βιώνουν την απώλεια και τον θάνατο κοντινών και αγαπημένων τους προσώπων. 

Ο Bowlby (1980:7) επισημαίνει «ότι η απώλεια αγαπημένου προσώπου είναι μια από τις πιο έντονα 

οδυνηρές εμπειρίες που μπορεί να υποφέρει κάποιος άνθρωπος». Το πένθος αναφέρεται στο στάδιο, 

στην κατάσταση μετά την απώλεια αγαπημένων προσώπων, όπου το άτομο υποφέρει και η θλίψη 

εμφανίζεται ως αντίδραση στο γεγονός και εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως σωματικά, συναισθηματικά, 

κοινωνικά, πνευματικά, αλλά και στη συμπεριφορά (Burns, 2010). Η θλίψη εκδηλώνεται με 

διαδικασίες εσωτερικές και εξωτερικές (Bordere, 2017) και συμβάλλει στην αποδοχή της απώλειας 

(Worden, 1991). Από τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύεται ότι οι μαθητές που βιώνουν το πένθος 

εμφανίζουν θυμό, κατάθλιψη, επιθετικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης μαθησιακές δυσκολίες, 

καταβάλλουν λιγότερη προσπάθεια και αποδίδουν λιγότερο, εκδηλώνουν ζητήματα συμπεριφοράς 

(Holland, 2001), εσωστρέφεια με απομόνωση και κλείσιμο στον εαυτό τους, ευερεθιστότητα, 

κόπωση, αποζητούν να τραβήξουν την προσοχή με συγκεκριμένη συμπεριφορά ή γενικότερα 

παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφερόντων (Corr, 2010). Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που 

βιώνει το παιδί με το πένθος αποζητά και έχει ανάγκη κάποιον που δείχνει ενδιαφέρον και 

ενσυναίσθηση να το ακούσει αρχικά και να το καθησυχάσει (Burns, 2010). Πολλές φορές η 

οικογένεια αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής και διαχείρισης πένθους των μελών της και δεν 

είναι σε θέση να προσφέρει αρκετή βοήθεια στο παιδί που πενθεί (Saldinger et al., 2004).  

Ο εκπαιδευτικός κάποια στιγμή στο πέρασμα των ετών της εκπαιδευτικής εμπειρίας του 

αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει μαθητή που πενθεί στη σχολική κοινότητα. Το σχολείο είναι ένα 

περιβάλλον όπου θα μπορούσε να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε πενθούντες μαθητές, αφού 
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βρίσκεται σε καθημερινή αλληλεπίδραση μαζί τους και για μεγάλο διάστημα (Burns, 2010) και 

«αποτελεί το μοναδικό σταθερό και ασφαλές πλαίσιο σε μια περίοδο που όλα ανατρέπονται στη ζωή 

του παιδιού. Παρέχει μία αίσθηση προοπτικής και συνέχισης της ζωής» (Παπαδάτου, Καμπέρη, 

2013:30). Ειδικότερα, oι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν τα σημαντικά 

πρόσωπα που μπορεί να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τα παιδιά που βιώνουν την απώλεια και 

το πένθος στο σχολείο, αλλά και προληπτικά να προετοιμάσουν όλα τα παιδιά για ενδεχόμενες 

μελλοντικές ανάλογες τραυματικές εμπειρίες (Milton, 2004). Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το 

πένθος έχουν ανάγκη οι ενήλικες να επιδείξουν το ενδιαφέρον, να αναγνωρίσουν την κατάσταση και 

να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Φυσικά, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους ενήλικες η 

αντιμετώπιση και διαχείρισή τους (Corr, 2010). Οι Αναγνωστοπούλου και Χατζηνικολάου 

(2015:184) χαρακτηριστικά αναφέρουν «αρχικά να αναγνωρίσουμε το γεγονός και να δείξουμε τη 

διάθεσή μας να συμπαρασταθούμε στο παιδί που πενθεί». Αναμφισβήτητα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού που πενθεί, το πολιτισμικό του επίπεδο και 

τα κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά (Burns, 2010), γιατί κάθε περίπτωση παιδιού που 

πενθεί είναι μοναδική (Goldman, 2010). 

Ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν το σχολείο ως σημαντικό και ασφαλές μέρος για μαθητές 

σε πένθος και τους εκπαιδευτικούς ευαισθητοποιημένους σε ζητήματα πένθους, να γνωρίζουν καλά 

και να κατανοούν τις ανάγκες και την κατάσταση των μαθητών που βιώνουν το πένθος, αλλά και τον 

υποστηρικτικό τους ρόλο με ενσυναίσθηση για την τραυματική τους εμπειρία που τους αναστατώνει 

επί μακρόν. Ωστόσο, θέτουν και όρια στον ρόλο τους και στην εμπλοκή τους (Dyregrov et al., 2013). 

Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν και εντοπίζουν αλλαγές στη συμπεριφορά και στην επίδοση μαθητών 

που πενθούν, αντιλαμβάνονται τις αντιδράσεις θλίψης των παιδιών, αλλά αποφεύγουν το θέμα του 

θανάτου, επειδή αισθάνονται απογοητευμένοι και αβοήθητοι και δεν γνωρίζουν πώς να 

ανταποκριθούν σε ένα παιδί που πενθεί (Papadatou et al., 2002). Εκπαιδευτικοί που έχουν βιώσει 

πρόσφατη απώλεια ίσως να είναι πιο ευαίσθητοι σε θέματα θανάτου (Lowton, Higginson, 2003). 

Επίσης, οι κατάλληλες γνώσεις και η θετική στάση που εκδηλώνουν στο πένθος ενισχύουν την 

αίσθηση ετοιμότητας των εκπαιδευτικών (Χατζηνικολάου, 2014). Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

τον ρόλο τους στην παροχή υποστήριξης σε μαθητές που πενθούν ως σημαντικό, ωστόσο δεν 

αισθάνονται ότι είναι προετοιμασμένοι επαρκώς για να προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη και 

θεωρούν ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Έξαλλου, θεωρούν ότι θα 

προκαλέσουν αναστάτωση στο παιδί. Καταγράφεται σημαντική δυσκολία να ξεκινήσουν ανοικτά 

συζήτηση με τον μαθητή (Papadatou et al., 2002). Οι συζητήσεις που διεξάγονται με ειλικρίνεια, 

είναι συγκεκριμένες και υποστηρικτικές, συμβάλλουν θετικά στις ποικίλες αντιδράσεις θλίψης των 

παιδιών (Wiseman, 2013). Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πένθος των 

μαθητών και τη διαχείρισή του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την παροχή αποτελεσματικότερης 

υποστήριξής τους στο σχολείο μετά από οδυνηρές εμπειρίες απώλειας (Dyregrov et al., 2013). 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αναφέρονται στους παράγοντες που 

σχετίζονται με τις αντιλήψεις και στάσεις τους για το πένθος. Έρευνες αναδεικνύουν την επίδραση 

του φύλου, με τους άνδρες εκπαιδευτικούς να δηλώνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα για υλοποίηση 

προγράμματος αγωγής θανάτου στους μαθητές και διαχείρισης καταστάσεων πένθους μαθητών 

(Χατζηνικολάου, 2014· Κρυσταλλίδου, 2013). Επίσης, οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να 

έχουν μεγαλύτερη άνεση για συζήτηση θεμάτων θανάτου με τους μαθητές από ότι οι γυναίκες 

(Κρυσταλλίδου, 2013). Τέλος, οι επιπλέον σπουδές αναφέρονται να συσχετίζονται με τις αντιλήψεις 

και στάσεις τους για το πένθος. Εκπαιδευτικοί με σπουδές πλέον του βασικού τους πτυχίου 

καταγράφονται ενδυναμωμένοι να ευαισθητοποιήσουν μαθητές σε πένθος και να τους στηρίξουν 

(Χατζηνικολάου, 2014). Υπό το πλαίσιο αυτό, η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τις στάσεις 

και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους μαθητών μπορεί να συμβάλλει 

στον κατάλληλο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων για την επαρκή προετοιμασία τους. 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1. Ερευνητικός σκοπός 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει την επίδραση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) 

εκπαιδευτικών Π.Ε. της Ελλάδας στις στάσεις και αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του πένθους των 

μαθητών.  

2.1.2. Ερευνητικό ερώτημα 

Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε με βάση τον σκοπό και κατηύθυνε την πορεία της έρευνας 

είναι: Ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, έτη υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας στις 

στάσεις και αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του πένθους των μαθητών; 

2.1.3. Δομή ερευνητικού εργαλείου 

Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας (Ζωγόπουλος, Μπρατάνη, 

2021), πραγματοποιήθηκε με την ποσοτική μέθοδο με τη χρήση ερωτηματολογίου από δυο μέρη. Το 

πρώτο μέρος περιλάμβανε ερωτήσεις για τη διερεύνηση δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Το δεύτερο μέρος βασίστηκε σε μέρος των δηλώσεων από το 

ερωτηματολόγιο της Τριανταφύλλου (2019) και της Χατζηνικολάου (2014), μετά από απαραίτητες 

προσαρμογές, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για της ανάγκες της έρευνας. 

Περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες: α) στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο 

πένθος μαθητών και β) τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση του πένθους 

των μαθητών. Οι ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το 

1 έως το 5 (1=Διαφωνώ πολύ, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ πολύ) 

αποτυπώνοντας τις στάσεις και αντιλήψεις τους για το πένθος. 

Ο έλεγχος του δείκτη Cronbach΄s alpha στις δύο επιμέρους υποκλίμακες για τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού (0,710) και τη διαχείριση του πένθους (0,757) αλλά και συνολικά (0,792) έδειξε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα (Cronbach΄s alpha>0,70). 

2.1.4. Δείγμα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2021. 

Ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος προσέγγισης με ερευνητικό εργαλείο ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς σε μορφή google forms, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

δημοτικά σχολεία της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. της Ελλάδας αποτέλεσαν τον πληθυσμό 

αναφοράς. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν τελικά 1.374 εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων οι 

οποίοι αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. 

2.1.5. Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων, μετά την κωδικοποίησή τους, έγινε με το 

στατιστικό λογισμικό SPSS 26.0 for Windows. Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση ποσοστιαίας 

κατανομής συχνοτήτων για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος. 

Επίσης, έγινε συσχέτιση των στάσεων και αντιλήψεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων με την ανάλυση διασποράς (ANOVA) μέσω της σύγκρισης των μέσων τιμών. 
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2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το προφίλ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα έχει ως έξης: ως προς το φύλο, η 

πλειονότητα (77,7%, 1068) των ερωτώμενων είναι γυναίκες, ενώ το 22,3% (306) είναι άνδρες. 

Αναφορικά με την ηλικία, το 13,4% (184) ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία «μέχρι 30» ετών, το 

25,0% (344) στην κατηγορία των «31-40» ετών, το 23,7% (326) στην κατηγορία των «41-50» ετών, 

το 36,4% (500) στην κατηγορία των «51-60» ετών και το 1,5% (20) ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 

των «61 και άνω» ετών. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, η πλειονότητα (63,9%, 878) είναι 

έγγαμοι, το 27,9% (384) είναι άγαμοι και το 8,2% (112) δηλώνουν κάτι άλλο. Ως προς το επίπεδο 

σπουδών των συμμετεχόντων, το 41,3% (568) έχει μόνο το «Βασικό πτυχίο», το 4,7% (64) έχει κάνει 

«Διδασκαλείο/Μετεκπαίδευση», το 8,6% (118) έχει «2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ», το 42,6% (586) έχει 

«Μεταπτυχιακό» και το 2,8% (38) διαθέτει «Διδακτορικό» τίτλο σπουδών. Σχετικά με τα έτη 

υπηρεσίας, το 26,6% (366) έχει «0-10» έτη, το 32,2% (442) έχει «11-20» έτη, το 26,1% (358) έχει 

«21-30» έτη και το 15,1% (208) έχει «31 και άνω» έτη υπηρεσίας. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη έρευνα (Ζωγόπουλος, Μπρατάνη, 

2021) για τις στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Π.Ε. αναφορικά με τον ρόλο τους και τη 

διαχείριση του πένθους των μαθητών, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ως σημαντικό 

τον ρόλο τους στη διαχείριση του πένθους των μαθητών. Ωστόσο, καταδεικνύονται 

διαφοροποιημένες στάσεις και αντιλήψεις ως προς τη διαχείριση του πένθους μαθητών. Θεωρούν ότι 

είναι καλό να παραπέμπεται ο μαθητής σε σύμβουλο πένθους και εκφράζουν αμηχανία να συζητούν 

με μαθητές για το ζήτημα του θανάτου. Παράλληλα, θεωρούν ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι 

για την παρέμβαση και τη στήριξη μαθητών που πενθούν. 

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη καταγράφηκαν σημαντικά στατιστικά ευρήματα αναφορικά 

με τις συσχετίσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τις στάσεις και αντιλήψεις των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους και τη διαχείριση του πένθους των μαθητών. Ως προς 

την επίδραση του φύλου (Πίνακας 1) βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση: α) Ως προς τις 

στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο των εκπαιδευτικών [F(1)=9,642, p=0,001]. Πιο συγκεκριμένα, 

οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=2,53) θεωρούν περισσότερο σημαντικό τον ρόλο του εκπαιδευτικού 

σε σχέση με τους άνδρες (2,41). β) Ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη 

διαχείριση του πένθους των μαθητών [F(1)=19,201, p=0,000<0,05]. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3,05) είναι περισσότερο θετικές στη διαχείριση του πένθους σε σχέση με τους 

άνδρες (2,49). 

 
Πίνακας 1: Ανάλυση διακύμανσης μεταβλητών σε σχέση με το φύλο 

 

 
df F 

p M.O. 

(T.A.) 

M.O. 

(T.A.) 

 
   

Άνδρες 

(n=306) 

Γυναίκες 

(n=1068) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τον ρόλο 

των εκπαιδευτικών 

1 9,642 0,001 
2,41 

(0,728) 

2,53 

(0,665) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τη 

διαχείριση του πένθους 

1 19,201 0,000 
2,49 

(0,720) 

3,05 

(0,774) 

 

Σχετικά με την επίδραση της ηλικίας των ερωτηθέντων (Πίνακας 2) βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση: α) Ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο των εκπαιδευτικών 

[F(4)=9,832, p=0,000<0,05]. Ειδικότερα, όσοι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 51-60 ετών 

(Μ.Ο.=2,60) και 41-50 ετών (Μ.Ο.=2,42) παρουσιάζουν μεγαλύτερη θετική στάση σχετικά με τον 

ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους σε σχέση με όσους ανήκουν στην ηλικιακή 
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κατηγορία μέχρι 30 ετών (Μ.Ο.=2,21) και 31-40 ετών (Μ.Ο.=2,32). β) Ως προς τις στάσεις και 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των μαθητών [F(4)=3,872, 

p=0,002<0,05]. Ειδικότερα, όσοι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 51-60 ετών (Μ.Ο.=3,36) και 41-

50 ετών (Μ.Ο.=3,27) παρουσιάζουν μεγαλύτερη θετική στάση σχετικά με στάσεις και αντιλήψεις 

στη διαχείριση του πένθους των μαθητών σε σχέση με όσους ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 

μέχρι 30 ετών (Μ.Ο.=2,97) και 31-40 ετών (Μ.Ο.=2,93). 

 
Πίνακας 2: Ανάλυση διακύμανσης μεταβλητών σε σχέση με την ηλικία 

 

 df F p M.O. (T.A.) 

 

   

Μέχρι 30 

(n=184) 

31-40 (n=344) 

41-50 (n=326) 

51-60 (n=500) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τον ρόλο 

των εκπαιδευτικών 

4 9,832 0,000 

Μέχρι 30 

(2,21, 0,616) 

31-40 (2,32,  

0,621) 

41-50 (2,42,  

0,690) 

51-60 (2,60, 

0,719) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τη 

διαχείριση του πένθους 

4 3,872 0,002 

Μέχρι 30 

(2,97, 0,710) 

31-40 (2,93,  

0,713) 

41-50 (3,27,  

0,851) 

51-60 (3,36, 

0,853) 

 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων (Πίνακας 3) βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση: α) Ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο των εκπαιδευτικών 

[F(1)=8,574, p=0,003]. Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3,54) θεωρούν περισσότερο σημαντικό τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με τους άγαμους (3,45). β) Ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των μαθητών [F(1)=7.213, p=0,013<0,05]. Οι έγγαμοι 

εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=3,43) είναι περισσότερο θετικοί στη διαχείριση του πένθους των μαθητών σε 

σχέση με τους άγαμους (3,27). 

 
Πίνακας 3: Ανάλυση διακύμανσης μεταβλητών σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση 

 

 
df F 

p M.O. 

(T.A.) 

M.O. 

(T.A.) 

 
   

Έγγαμοι/ες 

(n=878) 

Άγαμοι/ες 

(n=384) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τον 

ρόλο των 

εκπαιδευτικών 

1 8,574 0,003 
3,54 

(0,507) 

3,45 

(0,503) 

Στάσεις και 1 7,213 0,013 3,43 3,27 
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αντιλήψεις για τη 

διαχείριση του 

πένθους 

(0,495) (0,453) 

 

Όσον αφορά την επίδραση των ετών υπηρεσίας των συμμετεχόντων (Πίνακας 4) βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση: α) Ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών [F(3)=8,871, p=0,000<0,05]. Όσοι έχουν 31 και άνω έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=2,80) και 

21-30 έτη (Μ.Ο.=2,51) συμφωνούν περισσότερο για τον ρόλο των εκπαιδευτικών σε σχέση με όσους 

έχουν 0-10 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=2,41) και 11-20 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=2,38). β) Ως προς τις στάσεις 

και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των μαθητών [F(3)=3,049, 

p=0,024<0,05]. Όσοι έχουν 31 και άνω έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=3,13) και 21-30 έτη υπηρεσίας 

(Μ.Ο.=3,08) είναι περισσότερο θετικοί στις στάσεις και αντιλήψεις για τη διαχείριση του πένθους 

των μαθητών σε σχέση με όσους έχουν 0-10 έτη υπηρεσίας (Μ.Ο.=2,08) και 11-20 έτη υπηρεσίας 

(Μ.Ο.=2,48). 

 
Πίνακας 4: Ανάλυση διακύμανσης μεταβλητών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας 

 

 df F p M.O. (T.A.) 

 

   

0-10 (n=366) 

11-20 (n=442) 

21-30 (n=358) 

31 και άνω 

(n=208) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τον ρόλο 

των εκπαιδευτικών 

3 8,771 0,000 

0-10 (2,41, 

0,739) 

11-20 (2,38,  

0,754) 

21-30 (2,51,  

0,799) 

31 και άνω 

(2,80, 0,838) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τη 

διαχείριση του πένθους 

3 3,049 0,024 

0-10 (2,08, 

0,718) 

11-20 (2,48,  

0,725) 

21-30 (3,08,  

0,805) 

31 και άνω 

(3,13, 0,795) 

 

Σχετικά με την επίδραση του επιπέδου σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγματος (Πίνακας 5) 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση: α) Ως προς τις στάσεις και αντιλήψεις για τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών [F(4)=9,792, p=0,000<0,05]. Όσοι έχουν 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή έχουν Μεταπτυχιακό 

(Μ.Ο.=3,53) παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό θετικών στάσεων και αντιλήψεων για τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των μαθητών σε σχέση με όσους έχουν μόνο το Βασικό 

πτυχίο ή έχουν κάνει Μετεκπαίδευση/Διδασκαλείο (Μ.Ο.=3,43). β) Ως προς τις στάσεις και 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του πένθους των μαθητών [F(4)=8,990, 

p=0,001<0,05]. Όσοι έχουν 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή έχουν Μεταπτυχιακό (Μ.Ο.=3,49) είναι 

περισσότερο θετικοί στις στάσεις και αντιλήψεις για τη διαχείριση του πένθους των μαθητών στο 

σχολείο συγκριτικά με όσους έχουν μόνο το Βασικό πτυχίο ή έχουν κάνει 
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Μετεκπαίδευση/Διδασκαλείο (Μ.Ο.=3,30). 

 
Πίνακας 5: Ανάλυση διακύμανσης μεταβλητών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών 

 

 df F p M.O. (T.A.) 

 

   

Βασικό 

πτυχίο/Διδασκαλείο/ 

Μετεκπαίδευση (n= 

632) 

2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ 

Μεταπτυχιακό (n= 

704) 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τον 

ρόλο των 

εκπαιδευτικών 

4 9,792 0,000 

Βασικό 

πτυχίο/Διδασκαλείο  

(3,43, 0,511) 

2ο 

Πτυχίο/Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό  

(3,53,  0,547) 

 

Στάσεις και 

αντιλήψεις για τη 

διαχείριση του 

πένθους 

4 8,990 0,001 

Βασικό 

πτυχίο/Διδασκαλείο  

(3,30, 0,504) 

2ο 

Πτυχίο/Μεταπτυχιακό 

(3,49,  0,577) 

 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, έτη υπηρεσίας, επίπεδο 

σπουδών) εκπαιδευτικών Π.Ε. της Ελλάδας στις στάσεις και αντιλήψεις τους για τη διαχείριση του 

πένθους των μαθητών.  

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος (1.374), η 

πλειονότητα είναι γυναίκες (77,7%). Το 60,1% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 41-60 ετών, το 

63,9% είναι έγγαμοι, το 65,4 έχει παιδιά, το 51,2% έχει επιπλέον σπουδές (2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕ και 

Μεταπτυχιακό) και το 58,3% έχει από 11-30 έτη υπηρεσίας. 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επιδρούν στατιστικά σε σημαντικό βαθμό στις στάσεις και 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση του πένθους των 

μαθητών στο σχολείο. Συγκεκριμένα: α) ως προς το φύλο, οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες είναι 

περισσότερο θετικές στον ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διαχείριση του πένθους. Το εύρημα αυτό 

συνάδει με το εύρημα έρευνας σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από τις Papadatou et al. (2002) σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες παρουσιάστηκαν με 

μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα διαχείρισης του πένθους των μαθητών. 

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, οι έγγαμοι είναι περισσότερο θετικοί σε σχέση με 

τους άγαμους για τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση του πένθους στην τάξη. 

Αναφορικά με την ηλικία, οι συμμετέχοντες μεγαλύτερων ηλικιακών κατηγοριών (41-60) σε 

σχέση με όσους ανήκουν σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες (μέχρι 40) ετών συμφωνούν 

περισσότερο για τον θετικό ρόλο των εκπαιδευτικών και την αναγκαιότητα διαχείρισης του πένθους 

των μαθητών.  
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Οι συμμετέχοντες με περισσότερα έτη υπηρεσίας (21 και άνω) είναι περισσότερο θετικοί 

συγκριτικά με όσους έχουν λιγότερα έτη υπηρεσίας (μέχρι 20).  

Τέλος, ως προς το επίπεδο σπουδών, οι ερωτώμενοι με υψηλότερο επίπεδο σπουδών (2ο πτυχίο 

ΑΕΙ/ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό) συμφωνούν περισσότερο θετικά συγκριτικά με τους έχοντες 

χαμηλότερο επίπεδο σπουδών (Βασικό πτυχίο, Διδασκαλείο) για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη 

διαχείριση του πένθους των μαθητών. Ανάλογα είναι τα ευρήματα έρευνας (Rothi et al., 2008) 

σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερο επίπεδο σπουδών αισθάνονται καλύτερα 

προετοιμασμένοι να αναγνωρίσουν στοιχεία πένθους στους μαθητές και να τα διαχειριστούν. 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη συμβάλλει με δεδομένα και προσθέτει στο κενό των 

περιορισμένων σε αριθμό ερευνών σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στις 

στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Π.Ε. για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διαχείριση 

του πένθους των μαθητών. Εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να σχετίζονται και 

άλλοι παράγοντες όπως οι προσωπικές εμπειρίες, η κατάρτιση στην περιθανάτια αγωγή καθώς και 

το πολιτισμικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναδεικνύει τους παράγοντες που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων για την 

καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών και ενδεχομένως την ένταξη της περιθανάτιας αγωγής 

στα προγράμματα των σχολείων καθώς και στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν θα μπορούσαν να γενικευθούν λόγω του 

περιορισμένου δείγματος και της χρήσης ερωτηματολογίου αυτοναφοράς. Είναι ανάγκη η 

διερεύνηση του θέματος να γίνει και με άλλες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και σε άλλες 

διαστάσεις (προσωπική και επαγγελματική εμπειρία αναφορικά με τον θάνατο, την ετοιμότητα 

εκπαιδευτικών και τα εμπόδια διαχείρισης του πένθους) με τη δυνατότητα περαιτέρω συσχετίσεων 

και αξιολογήσεων. Επίσης, το δείγμα να επεκταθεί ποσοτικά και ποιοτικά και σε άλλους πληθυσμούς 

αναφοράς (εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, γονείς). 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟN ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Μπιτσάκος Νικόλαος 

Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,  

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση των αιτιών της Μαθητικής 

Διαρροής, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε δομές εκπαίδευσης, μεταξύ των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων που φοιτούν σε δομές δεύτερης ευκαιρίας. Πρόκειται για μία εμπειρική 

συγκριτική ανάλυση ανάμεσα σε ενήλικους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ως ανήλικοι είχαν 

εγκαταλείψει πρόωρα την υποχρεωτική εκπαίδευση και πλέον φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης (ΣΔΕΚΚ) στον 

Ν. Χανίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα αναζητά τους παράγοντες που οδήγησαν τους δύο αυτούς 

πληθυσμούς των ενήλικων εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ και των έγκλειστων εκπαιδευόμενων του 
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ΣΔΕΚΚ του Ν. Χανίων, στην εγκατάλειψη του σχολείου κατά τις τάξεις του δημοτικού ή γυμνασίου 

και αναλύει συγκριτικά τα αίτια της Μαθητικής Διαρροής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

τα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά και στις δύο 

ομάδες εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ και ΣΔΕΚΚ. Παρόλα αυτά, εμφανίζονται ορισμένες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα αίτια πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ανάμεσα στους δύο 

πληθυσμούς. 

 

Λέξεις κλειδιά: μαθητική διαρροή, εκπαίδευση ενηλίκων, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, 

καταστήματα κράτησης. 

1. Εισαγωγή 

Με τον όρο Μαθητική Διαρροή (εφεξής ΜΔ) αναφερόμαστε στο φαινόμενο κατά το οποίο οι 

μαθητές εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, μη ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και μη έχοντας αποκτήσει μία ειδίκευση ή έναν απολυτήριο τίτλο. Το συγκεκριμένο 

φαινόμενο παρατηρείται με μειωμένη ένταση στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από την άλλη 

εντείνεται κυρίως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τη βιβλιογραφία καθίσταται σαφές ότι τα 

άτομα που εντάσσονται στο φαινόμενο της ΜΔ αποτελούν μία ετερογενή ομάδα, στο εσωτερικό της 

οποίας υπάρχουν ποικίλοι διαχωρισμοί. Οι διαφορετικοί ορισμοί φανερώνουν τη διαφορετική οπτική 

κάθε ερευνητή ανάλογα με το ερευνητικό του ενδιαφέρον (Ρουσέα & Βρετάκου, 2006). Ο ορισμός 

της Eurostat (2016), ο οποίος χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και 

ταυτίζεται στα βασικά του μέρη με τον ορισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζει ότι στο 

φαινόμενο της ΜΔ εντάσσονται τα άτομα τα οποία εγκαταλείψαν πρόωρα το σχολείο και τηρούν τις 

εξής προϋποθέσεις (European Commission, EACEA, Eurydice & Cedefop, 2014): 

• βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, 

• το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης αντιστοιχεί στον κατώτερο κύκλο υποχρεωτικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το αντίστοιχο του ελληνικού Γυμνασίου) ή μικρότερο και 

• δεν έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τέσσερις 

εβδομάδες πριν από την ημέρα συλλογής των στοιχείων. 

Η μαθητική διαρροή είναι μία σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα στα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και για τον λόγο αυτό έχει λάβει χώρα σημαντική έρευνα τα τελευταία χρόνια πάνω στο 

συγκεκριμένο φαινόμενο σε εθνικό και σε διακρατικό επίπεδο. Πολλοί συγγραφείς, αναλύοντας τα 

αίτια της μαθητικής διαρροής, καταλήγουν σε ποικίλες κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με την οπτική 

από την οποία την ερευνούν. Σε γενικές γραμμές η κατηγοριοποίηση διακρίνεται σε κοινωνικά και 

οικογενειακά αίτια ΜΔ (Rumberger 1983· McNeal 1999· Keppens & Spruyt, 2018), οικονομικά και 

επαγγελματικά (Lavrijsen & Nicaise 2013· Patterson, 2008), ατομικά (Dale, 2010· Dekkers & 

Driessen, 1997· Ferguson et al., 2005) και εκπαιδευτικά αίτια (Wehlage & Rutter, 1986·De Witte et 

al., 2013· European Commission, EACEA, Eurydice & Cedefop, 2014). Αυτές οι κατηγορίες 

παραγόντων δύναται να επηρεάζουν συνδυαστικά τη διαδικασία απεμπλοκής από το σχολείο, μία 

διαδικασία μακροπρόθεσμη με απαρχή τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Keppens 

& Spruyt, 2017).  

Η Ελλάδα αποδίδει καλύτερα από το μέσο όρο της ΕΕ στη ΜΔ με 4,1%, σε σύγκριση με το 

μέσο όρο του 10,3% της ΕΕ το 2019. Το ποσοστό ΜΔ της Ελλάδας μειώνεται συνεχώς την τελευταία 

πενταετία με αυξημένους ρυθμούς από 7,9% το 2015, σε 6,2% το 2016, σε 6,0% το 2017 και με 

αυξανόμενο ρυθμό μείωσης το 2018 φτάνοντας στο 4,7% (Eurostat, 2020). Ωστόσο, ο εθνικός μέσος 

όρος συγκαλύπτει μια σημαντική διακύμανση μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, των 

τύπων σχολείων, κοινωνικών ομάδων και φύλου.  Όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης 

παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις με εμφανή την τάση μείωσης του φαινομένου 

ακολουθώντας την πτωτική τάση που παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην ΕΕ κατά την 
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τελευταία πενταετία (Πίνακας 1). Ωστόσο, η περιφέρεια Κρήτης έχει μεγαλύτερο ποσοστό ΜΔ εν 

συγκρίσει με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 
Πίνακας 1: Μαθητική διαρροή σε Κρήτη, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Μεταβολή 2015-2019 

ΕΕ (28 χώρες) 11,0 10,7 10,5 10,5 10,3 -0,7 

Σύνολο Ελλάδας 7,9 6,2 6,0 4,7 4,1 -3,8 

Περιφέρεια Κρήτης 10,8 9,0 9,5 7,2 5,9 -5,9 
Προσαρμοσμένο από το πρωτότυπο, Πηγή: Eurostat (2020). 

 

Γενικότερα, παρατηρείται ότι στις τουριστικές περιοχές, όπου οι νέοι απασχολούνται εποχιακά, 

τα ποσοστά της ΜΔ είναι υψηλότερα, όπως και στην Κρήτη (Ρουσέα & Βρετάκου, 2006). Κατά 

παρόμοιο τρόπο η ΜΔ πλήττει περισσότερο τις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές, 

αντανακλώντας σε ένα βαθμό τα μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά στρώματα με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο (Κάτσικας & Καββαδίας, 2000· Ασκούνη, 2006). 

Όσον αφορά την κατανομή της ΜΔ κατά την διάρκεια της εννιάχρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, παρατηρείται μία εμφανή τάση αύξησης των ποσοστών ΜΔ κατά τη μετάβαση από την 

πρωτοβάθμια στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα διαθέσιμα 

στοιχεία του Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου του ΙΕΠ (Νέλλα, 

Γιοβάνογλου, Παπαδοπούλου & Παπαδοπούλου, 2019) η ΜΔ στην περιφέρεια Κρήτης κατά τη 

χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στις Τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ του δημόσιου δημοτικού σχολείου είναι στο 

ποσοστό του 1,5%, στις Τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ είναι στο ποσοστό 1,0%, ενώ στις τάξεις του δημόσιου 

γυμνάσιου ανέρχεται στο ποσοστό 3,7% (Πίνακας 2). Η ΜΔ παρουσιάζει ελάχιστη μείωση (0,5%) 

ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη τριετία ολοκλήρωσης φοίτησης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

αλλά στη συνέχεια παρουσιάζει αύξηση 2,7% ποσοστιαίων μονάδων κατά τη διάρκεια φοίτησης στο 

γυμνάσιο. 

 
Πίνακας 2: Η Μαθητική Διαρροή στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά τάξη στην περιφέρεια 

Κρήτης την τριετία φοίτησης 2015-2018. 

 

Περιφέρεια/ Τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεις Γυμνασίου 

Κρήτης 1,5% 1,0% 3,7% 
Προσαρμοσμένο από το πρωτότυπο, Πηγή: Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου ΙΕΠ (ό.π., 2019) 

 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της ΜΔ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, 

με μία από τις κυριότερες να είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (εφεξής ΣΔΕ). Τα ΣΔΕ αποτελούν 

ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν 

τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου, σε όσους πολίτες 18 ετών και άνω, διέρρευσαν από το 

εκπαιδευτικό σύστημα πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το αναλυτικό πρόγραμμα 

εστιάζει στην απόκτηση βασικών προσόντων και δεξιοτήτων με στόχο την κοινωνική, οικονομική 

και επαγγελματική ένταξη (Ν. 2525/1997). Επίσης, σε παρόμοιο πλαίσιο λειτουργούν Σχολεία 

Δεύτερης Ευκαιρίας και εντός Καταστημάτων Κράτησης (εφεξής ΣΔΕΚΚ) στα οποία οι κρατούμενοι 

ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να συμμετέχουν (Ν. 2525/1997). Αυτά λειτουργούν σε κάθε 

κατάστημα κράτησης όπου υπάρχει ενδιαφέρον από επαρκή αριθμό κρατουμένων. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μεθοδολογία 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευόμενων των 

ΣΔΕ και ΣΔΕΚΚ αναφορικά με τους παράγοντες που οδηγούν στη ΜΔ. Αποφασίστηκε να γίνει 
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ποσοτική προσέγγιση στο θέμα, στο οποίο τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεντρώνονται 

μετρήσιμα δεδομένα που μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά και να επιβεβαιώσουν ή όχι μία 

διαμορφωμένη θεωρία χρησιμοποιώντας τη στατιστική (Creswell, 2011). Με βάση τα παραπάνω ο 

βασικός ερευνητικός άξονας της μελέτης είναι η εμπειρική διερεύνηση των αιτιών που ωθούν τους 

εκπαιδευόμενους στην ΜΔ. 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στις δομές δεύτερης ευκαιρίας του Ν. Χανίων και αποτελεί 

μέρος μίας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης. Για τη συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η ποσοτική μέθοδος, η οποία επιτρέπει γενικεύσεις σε μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού (ό.π., 2011). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 87 εκπαιδευόμενοι και 

εκπαιδευόμενες που συναίνεσαν να συμμετάσχουν στη μελέτη, και φοιτούσαν στο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης 

της περιοχής. Το ερευνητικό εργαλείο της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσε ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε ενημέρωση για τους σκοπούς της μελέτης, ώστε να 

αντιληφθούν το αντικείμενο της έρευνας και 43 δηλώσεις σε κλίμακα Likert, το οποίο 

συμπληρώθηκε από το δείγμα της έρευνας. Οι δηλώσεις αφορούσαν τα πιθανά αίτια που οδηγούν 

στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου κατά την φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως 

αυτές προήλθαν από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι 43 δηλώσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε 

τέσσερις διαστάσεις: 1) Οικονομικά-Επαγγελματικά, 2) Κοινωνικά-Οικογενειακά, 3) Ατομικά και 4) 

Εκπαιδευτικά. 

Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για να επιβεβαιώσει κατά 

πόσον η ομαδοποίηση των παραγόντων ισχύει για τον πληθυσμό αναφοράς της έρευνας και η 

επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό IBM® SPSS® Amos. Για την ανάλυση των 

δεδομένων αξιοποιήθηκε η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis), 

η οποία πραγματοποιήθηκε στο συνολικό δείγμα της ευρύτερης έρευνας στην Περιφέρειας Κρήτης, 

με στόχο την αξιολόγηση του μοντέλου. Κατά την Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερις δείκτες καλής προσαρμογής, αριθμός που κρίνεται 

απαραίτητος ώστε να υπάρχει μία συνολική εικόνα του κατά πόσο το θεωρητικό μοντέλο 

επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα (Griffin, 2005· Hair et al., 2014). Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 

οι εξής δείκτες: α) x2/df, το πηλίκο x2 με το βαθμό ελευθερίας df, με προτεινόμενη τιμή <3,0 για 

καλή προσαρμογή του μοντέλου, β) CFI (Comparative Fit Index) με προτεινόμενη τιμή >0,90 για 

καλή προσαρμογή του μοντέλου, γ) TLI (Tucker-Lewis Index) με προτεινόμενη τιμή >0,90 για καλή 

προσαρμογή του μοντέλου, δ) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) με προτεινόμενη 

τιμή <0.08 για καλή προσαρμογή του μοντέλου, ενώ από 0,8 έως 0,1 μέτρια, ε) SRMR (Standardized 

Root Mean Square Residual) με προτεινόμενη τιμή <0.08 και στ) NFI (Normed Fit Index) με 

προτεινόμενη τιμή κοντά στο 1 για καλή προσαρμογή του μοντέλου (Hair et al., 2014· Kenny, 

Kaniskan & McCoach 2015). 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της εσωτερικής συνάφειας του εργαλείου συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής «Alpha» του Cronbach. Διερευνήθηκε η αξιοπιστία της εσωτερικής 

συνάφειας και ομοιογένειας των ομάδων ερωτήσεων και εάν εμφανίζουν συνολικά υψηλές 

συσχετίσεις όταν συνδυαστούν και σχηματίσουν μια κλίμακα (Litwin & Fink, 1995). Αυτή η 

διαδικασία επέτρεψε τη δημιουργία μεταβλητών-συνολικών δεικτών από τον μέσο όρο των 

επιμέρους μεταβλητών. Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων η οποία 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο για τις IBM® SPSS® Statistics. 

3. Αποτελέσματα 

3.1. Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων Έρευνας  

Το μοντέλο που επιβεβαιώθηκε κατά την Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση, είχε καλή 

προσαρμογή στους αναγκαίους δείκτες όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.  
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα δεικτών καλής προσαρμογής 

 

Goodness of fit index  Cut-off value  Research Model  Model  

RMSEA  ≤ 0.08  0,087 Less Fit 

NFI ≥ 0.90 0,903 Good Fit 

x2/df ≤ 3.0  2,618  Good Fit 

TLI  ≥ 0.90  0,902 Good Fit 

CFI  ≥ 0.90  0,936  Good Fit  

SRMR <0.08 0,0565 Good Fit 

 

Το συνολικό μοντέλο Αιτιών της Μαθητικής Διαρροής παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία με 

δείκτη Cronbach’s Alpha=0,971. Αντίστοιχα υψηλή αξιοπιστία παρουσιάζουν οι επιμέρους 

κατηγορίες των Εκπαιδευτικών Αιτιών (Cronbach’s Alpha=0,925), των Κοινωνικών-Οικογενειακών 

Αιτιών (Cronbach’s Alpha=0,968), των Οικονομικών-Επαγγελματικών Αιτιών (Cronbach’s 

Alpha=0,947) και των Ατομικών Αιτιών (Cronbach’s Alpha=0,974) της Μαθητικής Διαρροής. 

3.2. Περιγραφική στατιστική 

Στην έρευνα συμμετείχαν 58 άνδρες (68,2%) και 27 γυναίκες (31,8%) από τους οποίους οι 55 

(63,2%) φοιτούν σε ΣΔΕ και οι 32 (36,8%) φοιτούν σε ΣΔΕΚΚ. Το 18,8% του δείγματος είναι κάτω 

των 30 ετών, το 33,8% 31-40 ετών, το 33,8% 41-50 ετών, το 11,3% 51-60 ετών και 2,5% είναι άνω 

των 60 ετών. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης το 2,3% του δείγματος δεν εγγράφηκε στο 

δημοτικό, το 4,7% ολοκλήρωσε μερικές τάξεις του δημοτικού, το 52,3% ολοκλήρωσε το δημοτικό, 

το 24,3% ολοκλήρωσε την Α΄ Γυμνασίου ενώ το 16,3% ολοκλήρωσε την Β΄ Γυμνασίου. Το 67,1% 

κατάγεται από την Ελλάδα ενώ το 30,6% από χώρα της αλλοδαπής (Πίνακας 4). 

 
Πίνακας 4: Δημογραφικές πληροφορίες συμμετεχόντων 

 

Demographic information 

/ response rate (%) 

 Frequency % of total 

responses 

Φύλο (97,7) Άνδρες 58 68,2 

 Γυναίκες 27 31,8 

Ηλικία (92,0) 18-30 15 18,8 

 31-40 27 33,8 

 41-50 27 33,8 

 51-60 9 11,3 

 >61 2 2,5 

Δομή εκπαίδευσης (100) ΣΔΕ 55 63,2 

 ΣΔΕΚΚ 32 36,8 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

(98,9) 

Δεν εγγράφηκε στο δημοτικό 2 2,3 

Ολοκλήρωσε μερικές τάξεις του δημοτικού 4 4,7 

 Ολοκλήρωσε το δημοτικό 45 52,3 

 Ολοκλήρωσε την Α΄ Γυμνασίου 21 24,4 

 Ολοκλήρωσε την Β΄ Γυμνασίου 14 16,3 

Χώρα προέλευσης (97,7) Ελλάδα 57 67,1 

 Άλλη 28 30,6 

 

Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ φαίνεται να προτάσσουν τα Οικονομικά-Επαγγελματικά αίτια ΜΔ 

με μέσο όρο 2,869. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε στον πίνακα 5 ότι όσον αφορά τα επιμέρους αίτια 

που συνετέλεσαν στη ΜΔ των εκπαιδευόμενων σε νεαρή ηλικία ήταν η προτίμηση του/της 
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μαθητή/τριας να εργαστεί αντί να φοιτά στο σχολείο (μ.ο. 3,47) και η υποχρέωση συμβολής στο 

οικογενειακό εισόδημα (μ.ο. 3,18), τα οποία δηλώνουν ότι αποτέλεσαν σε βαθμό «Πάρα Πολύ» ως 

αίτιο διαρροής το 62,5% και 57,6% αντίστοιχα. Ακολουθούν η απόφαση ένταξης στην αγορά 

εργασίας από μικρή ηλικία (μ.ο. 3,14) και η υποχρέωση φροντίδας του νοικοκυριού (μ.ο. 3,04). 

Δεύτερη κατηγορία αιτιών ΜΔ φαίνεται να είναι τα Κοινωνικά-Οικογενειακά με μέσο όρο 2,563. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα επιμέρους αίτια που οδήγησαν στη ΜΔ των εκπαιδευόμενων ήταν 

το διαζύγιο γονέων (μ.ο. 3,33) και η απώλεια κάποιου γονέα (μ.ο. 3,25). Ακολουθούν οι περιορισμοί 

που τίθενται από τη θρησκεία του/της εκπαιδευόμενου/νης (μ.ο. 3,1) και η καταγωγή από πολύτεκνη 

οικογένεια (μ.ο. 3,0). 

Πίνακας 5: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίες - Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τεσσάρων σύνθετων μεταβλητών σχετικά με 

τις απόψεις των εκπαιδευόμενων για τα αίτια Μαθητικής Διαρροής 

 

 N Mean SD 

Οικονομικά-Επαγγελματικά 76 2,869 ,92 

Κοινωνικά-Οικογενειακά 60 2,563 ,927 

Ατομικά 49 2,476 1,055 

Εκπαιδευτικά 61 2,396 ,932 

Valid n (listwise) 36   

 

Ακολουθούν τα Ατομικά αίτια ΜΔ με μέσο όρο 2,476. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα 

επιμέρους Ατομικά αίτια που οδήγησαν στη ΜΔ των εκπαιδευόμενων ήταν η απόκτηση παιδιού από 

τον/τη μαθητή/μαθήτρια σε νεαρή ηλικία (μ.ο. 2,93) και η αναπηρία του/της μαθητή/τριας (μ.ο. 2,5). 

Τελευταία σε σειρά κατηγορία αιτών ΜΔ φαίνεται να είναι τα Εκπαιδευτικά με μέσο όρο 2,396. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα επιμέρους αίτια που συνετέλεσαν στη ΜΔ σε μικρή ηλικία των 

εκπαιδευόμενων ήταν οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την πρόοδο του/της 

μαθητή/τριας (μ.ο. 2,89), η επανάληψη της ίδιας τάξης (μ.ο. 2,8) και οι κακές σχέσεις με τους 

εκπαιδευτικούς (μ.ο. 2,7). Ακολουθούν οι ακατάλληλες διδακτικές πρακτικές (μ.ο. 2,48) και η 

έλλειψη βασικών γνώσεων από παλαιότερες τάξεις (μ.ο. 2,38). 

Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕΚΚ φαίνεται να προτάσσουν τα Οικονομικά-Επαγγελματικά αίτια 

ΜΔ με μέσο όρο 2,963. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε στον πίνακα 6 ότι όσον αφορά τα επιμέρους 

αίτια που συνετέλεσαν στη ΜΔ των εκπαιδευόμενων κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν η 

απόφαση ένταξης στην αγορά εργασίας από μικρή ηλικία (μ.ο. 2,95) και οι οικονομικές δυσκολίες 

της οικογένειας (μ.ο. 2,85). Ακολουθούν η υποχρέωση φροντίδας του νοικοκυριού (μ.ο. 2.82) και η 

προτίμηση του/της μαθητή/τριας να εργαστεί αντί να φοιτά στο σχολείο (μ.ο. 2,78). Δεύτερη 

κατηγορία αιτών ΜΔ φαίνεται να είναι τα Κοινωνικά-Οικογενειακά με μέσο όρο 2,618. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα επιμέρους αίτια που οδήγησαν στη ΜΔ των εκπαιδευόμενων ήταν η 

καταγωγή από πολύτεκνη οικογένεια (μ.ο. 2,7), η επιρροή των φίλων (μ.ο. 2,45), η έλλειψη 

υποστήριξης από τους γονείς (μ.ο. 2,43). Ακολουθούν η καταγωγή από εθνοπολιτισμική μειονότητα 

(μ.ο. 2,43) και το διαζύγιο των γονέων του/της εκπαιδευόμενου/ης (μ.ο. 2,4). 

 
Πίνακας 6: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίες Καταστήματος Κράτησης- Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των τεσσάρων 

σύνθετων μεταβλητών σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευόμενων για τα αίτια Μαθητικής Διαρροής 

 

 N Mean SD 

Οικονομικά-Επαγγελματικά 27 2,963 ,9541 

Κοινωνικά-Οικογενειακά 17 2,618 ,9872 

Εκπαιδευτικά 19 2,247 ,9622 

Ατομικά 12 1,778 ,9123 

Valid n (listwise) 8   

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

227 

 

Ακολουθούν τα Εκπαιδευτικά αίτια ΜΔ με μέσο όρο 2,247. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα 

επιμέρους Εκπαιδευτικά αίτια που συνετέλεσαν στην αρχική ΜΔ των εκπαιδευόμενων ήταν η 

επανάληψη της ίδιας τάξης (μ.ο. 2,44), οι ακατάλληλες διδακτικές πρακτικές (μ.ο. 2,4), η έλλειψη 

δομών ενίσχυσης για παραμονή στην εκπαίδευση (μ.ο. 2,33), οι χαμηλές προσδοκίες εκπαιδευτικών 

για την πρόοδο του/της μαθητή/τριας (μ.ο. 2,2) και οι κακές σχέσεις με εκπαιδευτικούς (μ.ο. 2,0). 

Τελευταία σε σειρά κατηγορία αιτών ΜΔ φαίνεται να είναι τα Ατομικά με μέσο όρο 1,778. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα επιμέρους Ατομικά αίτια που συνετέλεσαν στη ΜΔ σε μικρή ηλικία 

των εκπαιδευόμενων ήταν οι καταχρήσεις αλκοόλ ή ουσιών από μαθητή/τρια (μ.ο. 2,57), οι τυχόν 

ψυχολογικές διαταραχές (μ.ο. 2,5) και η παραβατική συμπεριφορά (μ.ο. 1,88). Ακολουθούν η 

απομόνωση λόγω μη γνώσης ελληνικής γλώσσας (μ.ο. 1,75) και οι χαμηλές επιδόσεις (βαθμοί) (μ.ο. 

1,75). 

3.3. Επαγωγική Στατιστική 

Ακολούθησε η επαγωγική στατιστική για να διερευνηθούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

που εμφανίζονται στις δηλώσεις των εκπαιδευόμενων των δύο ΣΔΕ με μεταβλητή την λειτουργία 

τους εντός και εκτός του Καταστήματος Κράτησης. Συγκεκριμένα, αρχικά εξετάστηκε με το 

Kolmogorov-Smirnov και το Shapiro-Wilk το κατά πόσο τα δεδομένα ακολουθούν κανονική 

κατανομή, έτσι ώστε να προσδιοριστεί αν θα χρησιμοποιηθούν παραμετρικά ή μη παραμετρικά τεστ, 

όπου και αξιοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος Mann-Whitney U ή t-test. Ακολουθούν τα πιο σημαντικά 

ευρήματα της ανάλυσης. 

Συγκεκριμένα, η επαγωγική ανάλυση όσον αφορά τη φοίτηση ή όχι σε Κατάστημα Κράτησης 

φανέρωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές στα αίτια ΜΔ σε ένα αξιόλογο αριθμό μεταβλητών. 

Συγκεκριμένα, στα Οικονομικά-Επαγγελματικά αίτια ΜΔ στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

σε ΣΔΕ και ΣΔΕΚΚ παρατηρούνται σε αίτια όπως οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας [t = 

2,011, p = ,048] και η προτίμηση του/της μαθητή/τριας να εργαστεί αντί να πηγαίνει σχολείο [t = 

2,368, p = ,022], τα οποία φαίνεται να προτάσσουν οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ. Όσον αφορά τα 

Κοινωνικά-Οικογενειακά αίτια ΜΔ, στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους/στις 

εκπαιδευόμενους/ες των ΣΔΕ και ΣΔΕΚΚ παρατηρούνται σε αίτια όπως η έλλειψη εκτίμησης από 

τον κοινωνικό περίγυρο [t = 2,432, p = ,017], το φύλο του/της μαθητή/τριας [t = 3,525, p = . 003], το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων [t = 4,699, p = ,000], η απώλεια γονέα/γονέων [t = 5,217, p 

= ,000] και οι περιορισμοί που τίθενται από τη θρησκεία [t = 4,119, p = ,001] τα οποία φαίνεται να 

επηρέασαν περισσότερο την απόφαση εγκατάλειψης του σχολείου τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ. 

Αντίθετα, η στατιστικά σημαντική διαφορά που παρατηρείται στο αίτιο του διαζυγίου των γονέων [t 

= -1,990, p = ,050] επηρεάζει περισσότερο τους έγκλειστους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕΚΚ. Από τα 

Εκπαιδευτικά αίτια ΜΔ παρατηρείται μία στατιστικά σημαντική διαφορά στις μαθησιακές δυσκολίες 

του/της μαθητή/τριας [t = 3,433, p = ,001] που φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες των ΣΔΕ. 

Όσον αφορά τα Ατομικά αίτια ΜΔ, στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους/στις 

εκπαιδευόμενους/ες των ΣΔΕ και ΣΔΕΚΚ παρατηρούνται τόσο στο συνολικό δείκτη Ατομικών 

αιτιών, όσο και σε αίτια όπως η απόκτηση παιδιού από τον/τη μαθητή/μαθήτρια [t = 2,975, p = ,014], 

η τυχόν αναπηρία του/της μαθητή/τριας [t = 2,521, p = ,037] και οι καταχρήσεις αλκοόλ ή ουσιών 

από τον/την μαθητή/τρια [z = -2,597, p = ,009]. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕΚΚ 

φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις καταχρήσεις αλκοόλ ή ουσιών ως αίτια ΜΔ, ενώ οι 

εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ σε αίτια όπως η απόκτηση παιδιού, η αναπηρία καθώς και στον συνολικό 

δείκτη των Ατομικών Αιτιών της ΜΔ. 

4. Συμπεράσματα 

Τα Οικονομικά-Επαγγελματικά αίτια φαίνεται να είναι αυτά που οδηγούν στην πρόωρη 

εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τόσο τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ όσο και των 

ΣΔΕΚΚ με κύρια επιμέρους αίτια, που συναντάμε και στις δύο ομάδες, να είναι η απόφαση ένταξης 
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στην αγορά εργασίας από μικρή ηλικία και η υποχρέωση φροντίδας του νοικοκυριού (Lavrijsen & 

Nicaise 2013· Patterson, 2008). Επίσης, παρατηρείται ταύτιση και στη δεύτερη κατηγορία με τα 

Κοινωνικά-Οικογενειακά αίτια να διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, όπως η καταγωγή από 

πολύτεκνη οικογένεια και το διαζύγιο των γονέων του/της εκπαιδευόμενου/ης, αλλά και με επιμέρους 

διαφορές στα βασικά επιμέρους αίτια με τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ να αναφέρονται στην 

απώλεια κάποιου γονέα και οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕΚΚ στην έλλειψη υποστήριξης από τους 

γονείς (Rumberger 1983· McNeal 1999· Keppens & Spruyt, 2018). Διαφοροποίηση παρατηρείται 

στις τελευταίες δύο κατηγορίες αιτιών με τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ να προτάσσουν τα Ατομικά 

αίτια όπου διακρίνεται μία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς, έναντι 

των εκπαιδευόμενων των ΣΔΕΚΚ που προτάσσουν τα Εκπαιδευτικά αίτια ΜΔ. 

Επαγωγικά ως προς τη φοίτηση στο ΣΔΕ ή ΣΔΕΚΚ, προέκυψε ότι κοινωνικά-οικογενειακά 

αίτια όπως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η απώλεια γονέα/γονέων και οι περιορισμοί 

της θρησκείας φαίνεται να επηρεάζουν τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ, ενώ το διαζύγιο των γονέων 

φαίνεται να επηρεάζει τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕΚΚ. Όμοια, τα ατομικά αίτια ΜΔ επηρεάζουν 

περισσότερο τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ, όπου εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

αίτια όπως η αναπηρία και η απόκτηση παιδιού, ενώ οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕΚΚ αναφέρονται 

στην κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών ως αίτια της εγκατάλειψης του σχολείου σε νεαρή ηλικία, η οποία 

μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στη μετέπειτα παραβατική συμπεριφορά όπως συμπεραίνουν 

παλαιότερες έρευνες (Hundleby, Carpenter, Ross & Mercer, 1982· Ensminger & Slusarcick, 1992). 

Παρόλο που η παραβατικότητα αποτελεί λόγο απαγκίστρωσης από την εκπαίδευση, προστιθέμενη 

σε σχετικές συμπεριφορές όπως τα προβλήματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς εντός σχολείου, δεν 

εμφανίζεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο συγκεκριμένο αίτιο αν και εμφανίζεται 

με μεγαλύτερο μέσο όρο στους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕΚΚ (Janosz et al., 2000· Lakey, Barnes & 

Parry, 2001· Ρουσέας & Βρετάκου, 2006).  

Συνοψίζοντας, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, είναι σημαντικό να τονιστεί 

ότι τα αίτια πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά και στις δύο 

ομάδες εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ και ΣΔΕΚΚ. Παρόλα αυτά εμφανίζονται ορισμένες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα αίτια πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ανάμεσα στους δύο 

πληθυσμούς. 
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Περίληψη  

Η πανδημία Covid-19 ήταν ένα αναπάντεχο και ξαφνικό γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση 

και ασυνέχεια στις ζωές των μαθητών/ριών σε όλο τον κόσμο. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τον τρόπο 

με τον οποίο βίωσαν οι Ιάπωνες μαθητές/ριες την α φάση της πανδημίας. Ειδικότερα, στο ευρύτερο 

πλαίσιο της συνεργασίας του 13ου Δημοτικού Σχολείου της Πολίχνης με σχολεία της Ιαπωνίας, 

διεξήχθη η έρευνα τον Ιούνιο του 2020. Εκατόν δεκαπέντε μαθητές/ριες συνεργαζόμενου σχολείου 

από την Ιαπωνία απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο κλειστών κα ανοιχτών ερωτήσεων, που 

σχεδιάστηκε από την ερευνητική- συγγραφική ομάδα και στάλθηκε μέσω διαδικτύου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τα παιδιά την πανδημία, 

τα συναισθήματά τους, αλλά και τις απόψεις τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, 

διερευνούνται οι απόψεις των παιδιών για την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν το μέλλον μετά 
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την πανδημία. Τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πανδημία, Covid 19, Ιάπωνες μαθητές/ριες,  

1. Εισαγωγή 

Η πανδημία Covid 19 ήταν ένα αναπάντεχο γεγονός, που επηρέασε τις ζωές των μαθητών/ριών  

και των οικογενειών τους σε όλο τον κόσμο. Στις περιπτώσεις των μεγάλων κρίσεων, υπάρχει η 

ανάγκη τα άτομα να βρίσκονται σε εγγύτητα το ένα με το άλλο, για να νιώθουν διασυνδεμένοι, 

ασφαλείς, ήρεμοι και αισιόδοξοι (Hart et al. 2020:93). Ωστόσο, στην περίπτωση της πανδημίας Covid 

19, η κοινωνική απομάκρυνση και η απομόνωση ήταν οι βασικές προτεινόμενες στρατηγικές, για να 

επιτευχθεί η αποφυγή της έκθεσης του εαυτού και του κοινωνικού συνόλου σε κίνδυνο. Κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, οι οικογένειες έμειναν μέσα στα σπίτια τους για μεγάλο χρονικό διάστημα 

και αυτό επηρέασε τις μεταξύ τους σχέσεις (Annarumma et al. 2020; Ghosh et al. 2020).Οι μαθητές 

/ριες αναγκάστηκαν να αλλάξουν την καθημερινή τους ρουτίνα, να μην πηγαίνουν στο σχολείο και 

να μην επικοινωνούν με τους συνομήλικους τους. Τα παιδιά χρειάστηκε να μειώσουν τη 

δυναμικότητα και την κινητικότητά τους. Πολλοί γονείς σε όλο τον κόσμο δούλευαν από το σπίτι ή 

είχαν αναστολή εργασίας και αυτό δημιούργησε διεσταλμένο χρόνο και παρατεταμένη αναμονή. 

Στην περίπτωση της Ιαπωνίας, που αρχικά αποφεύχθηκε η χρήση του lock down, οι ώρες που τα 

παιδιά παρέμεναν σπίτι, χωρίς την επίβλεψη των εργαζόμενων γονέων, ήταν πολλές. Στην έρευνα 

των Takalu & Yokoyama (2020) αναφέρεται ότι οι εργαζόμενες μητέρες άφηναν τα παιδιά τους μόνα 

τους, πολλές ώρες στο σπίτι και αυτό είχε ως άμεση συνέπεια, την αύξηση βάρους για τα παιδιά του 

δημοτικού σχολείου. Οι μητέρες δήλωσαν ότι ανησυχούσαν για τη σχέση με το παιδί τους και ότι οι 

οικογενειακές σχέσεις είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την ασυνέχεια της καθημερινότητας. Οι κύριοι 

προβληματισμοί τους, σε μαθησιακό επίπεδο, ήταν εάν τα παιδιά του δημοτικού μπορούν να 

αυτορυθμιστούν για να μάθουν μόνα τους και αν οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με 

τα μαθήματα. Σε κοινωνικό επίπεδο, οι γονείς διατύπωναν ερωτήματα σχετικά τους τρόπους που 

μπορούν να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά τους κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά και με ποιους 

τρόπους μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα προσβασιμότητας  των οικογενειών, εξαιτίας της 

κακής ποιότητας σύνδεσης και της έλλειψης των κατάλληλων ψηφιακών μέσων. 

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι αφηγήσεις για την πανδημία συνήθως εστιάζουν: 1) 

στη συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει, 2) στη διασύνδεση ή αποσύνδεση του ατόμου με τους άλλους, 

3) στη στρατηγική αντιμετώπισης και 4) στη γνώση- σοφία που αποκτήθηκε (Daiute 2010). Μέσα 

από αυτό το πρίσμα, η ανίχνευση των απόψεων των μαθητών/ριών για την πανδημία Covid 19 θα 

μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή, προκειμένου οι μαθητές/ριες να εκφράσουν τις σκέψεις τους 

για τα μαθήματα ζωής που αποκόμισαν, αλλά και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε το 

αναπάντεχο και πρωτόγνωρο αυτό γεγονός. Στην Ιαπωνία, η έκφραση των συναισθημάτων δεν είναι 

συνηθισμένη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Nakane (2005) υποστηρίζει ότι οι Ιάπωνες 

μαθητές τείνουν να είναι ήσυχοι και σιωπηλοί την ώρα του μαθήματος, ακόμα και όταν ο 

εκπαιδευτικός τους ενθαρρύνει να μιλήσουν. Το δίπολο σπίτι - σχολείο μεταφράζεται ως ιδιωτικό - 

δημόσιο δίπολο και η έκφραση συναισθημάτων δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Τα συναισθήματα 

συχνά ορίζονται ως κάτι το ιδιωτικό, το πολύπλοκο, το ασαφές που δεν μπορεί να μετρηθεί και να 

ερευνηθεί εύκολα και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Zembylas, 2005a). Το συναίσθημα 

θεωρείται ιδιωτική κατασκευή, διαφορετική από τη λογική και όχι δημόσια κοινωνική διαδικασία. 

Ωστόσο, τα συναισθήματα είναι ταυτόχρονα το μέσο και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας (Lasky, 

2000).Η συναισθηματική διυποκειμενικότητα προϋποθέτει ότι τα άτομα επικοινωνούν και 

μοιράζονται κοινούς τόπους στις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους (Lasky, 2000). Τα 

συναισθήματα είναι «κοινωνικές κατασκευές ,που αλληλοεπιδρούν με τη λογική (Uitto et al. 

2015:128), βασίζονται στο συγκείμενο και διαμεσολαβούνται με το λόγο (Zembylas, 2005b). Η 
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έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών/ριών θα είχε ιδιαίτερη εκπαιδευτική και παιδαγωγική 

σημασία προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλες δράσεις (Goleman, 1995). 

Στην Ιαπωνία, όταν έκλεισαν τα σχολεία, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, το 95% των 

δημοτικών σχολείων, μετά από κάποια μεταβατική περίοδο, έδινε στους μαθητές/ριες μόνο εργασίες 

και ασκήσεις για το σπίτι. Το 5% των δημοτικών σχολείων ξεκίνησε άμεσα σύγχρονη και ασύγχρονη 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας ψηφιακά βιβλία (Kang, 2021). Σιγά σιγά οι 

εκπαιδευτικοί είδαν το ρόλο τους να διαφοροποιείται και να καλούνται να γίνουν διαμορφωτές του 

μαθησιακού περιβάλλοντος και της προόδου των μαθητών/ριών στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μίας έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο ευρύτερο 

πλαίσιο της συνεργασίας του 13ου Δημοτικού Σχολείου της Πολίχνης με σχολεία διαφόρων κρατών 

και  εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν οι Ιάπωνες μαθητές/ριες την α φάση της πανδημίας. Η 

έρευνα διεξήχθη τον Ιούνιο του 2020. Εκατόν δεκαπέντε μαθητές/ριες, ηλικίας 11-12 ετών ενός 

συνεργαζόμενου σχολείου από το Τόκυο απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο κλειστών κα ανοιχτών 

ερωτήσεων, που σχεδιάστηκε από την ερευνητική- συγγραφική ομάδα και στάλθηκε μέσω 

διαδικτύου. Το ερωτηματολόγιο ήταν διατυπωμένο στην αγγλική γλώσσα.Οι ερωτήσεις ήταν απλές 

και οι περισσότερες κλειστού τύπου, για να είναι σε θέση οι μαθητές/ριες να τις κατανοούν, αφού η 

αγγλική γλώσσα δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε διαδικτυακά, 

ταυτόχρονα από όλους τους μαθητές/ριες, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους όταν 

επανεκκίνησαν τα σχολεία. Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν «Πώς βίωσαν οι Ιάπωνες 

μαθητές/ριες την α φάση του Covid 19». Ανιχνεύτηκε ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές/ριες 

κατανόησαν γνωστικά την πανδημία, αλλά και ο τρόπος που βίωσαν συναισθηματικά την πανδημία. 

Διερευνήθηκαν οι συνήθειες των μαθητών/ριών κατά την παραμονή τους το σπίτι και εξετάστηκε το 

πώς ένιωσαν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών/ριών 

έγινε με περιγραφική στατιστική και ανάλυση περιεχομένου.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δομούνται σε τρείς άξονες: α) η πανδημία στο παρόν και το 

μέλλον, β) η πανδημία και η ανθρωπότητα και γ) η πανδημία και τα συναισθήματα.  

 

Στην έρευνα πήραν μέρος 115 παιδιά, 51,3% μαθητές και 48,7% μαθήτριες. 

 

Συμμετέχοντες n % 

Αγόρια 59 51,3 

Κορίτσια 56 48,7 

Σύνολο 115 100 

 
Πίνακας 1: Φύλο μαθητών/ριών 

 

Στον πρώτο άξονα διερευνώνται τις απόψεις των μαθητών/ριών για το τι γνωρίζουν για την 

πανδημία. Στην ερώτηση κλειστού τύπου «Η πανδημία είναι ένας γεγονός που αφορά όλο τον κόσμο 

ή μία γεωγραφική περιοχή;», το 93%  απάντησε ότι η εμβέλεια της πανδημίας είναι σε όλο τον κόσμο 

και το 7% απάντησε σε μία γεωγραφική περιοχή. 
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Εμβέλεια πανδημίας: % 

σε όλο τον κόσμο 93 

σε μία  γεωγραφική περιοχή 7 

Σύνολο 100 

Πίνακας 2: Εμβέλεια πανδημίας 

Στην ερώτηση ανοιχτού τύπου «Τι είναι ο Covid 19;» το 76% των μαθητών/ριών απάντησε 

θανατηφόρα ασθένεια, το 15% απάντησε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και το 9% ότι είναι 

μεταδοτικό. 

  

Η πανδημία είναι: % 

Θανατηφόρα ασθένεια 76 

Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό 15 

Είναι μεταδοτική ασθένεια 9 

Σύνολο 100 

Πίνακας 3: Ορισμός πανδημίας Covid 19 

Στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι η πανδημία κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο ή τη φυλή;» το 

91,5% απάντησε όχι και το 8,5% απάντησε ναι. 

 

Απαντήσεις % 

Όχι 91,5 

Ναι 8,5 

Σύνολο 100 

Πίνακας 4: Πανδημία και διακρίσεις με βάση το φύλο/φυλή 

Στην ερώτηση «Ξέρετε κάποια άλλη πανδημία;» το 75% απάντησε ναι, το 23% είπε ότι δεν 

γνώριζε και το 2% είπε όχι.  

 

Απαντήσεις % 

Ναι 75 

Δεν γνωρίζω 23 

Όχι 2 

Σύνολο 100 

Πίνακας 5: Ξέρετε κάποια άλλη πανδημία; 

Στην ερώτηση «Αποκτήσατε νέα συνήθειες εξαιτίας της πανδημίας;» το 97% απάντησε ναι και 

το 3% απάντησε όχι. Στην ερώτηση ανοιχτού τύπου «Ποια νέα συνήθεια απέκτησες;» όλα τα παιδιά 

100% απάντησαν τη χρήση της μάσκας και το πλύσιμο των χεριών και το 26% απάντησε επιπλέον 

την κοινωνική απομάκρυνση.  
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Απαντήσεις % 

Ναι 97 

Όχι 3 

Σύνολο 100 

Πίνακας 6: Νέες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας Covid 19 

Αναφορικά με το μέλλον, στην ερώτηση «Νομίζεις ότι θα αντιμετωπίσουμε ξανά την πανδημία 

Covid 19 στο μέλλον;» το 71,2% απάντησε ναι, το 25,4 % ότι δεν γνωρίζει και το 3,4 % όχι. 

 

Απαντήσεις % 

Ναι 71,2 

Όχι 3,4 

Δε γνωρίζω 25,4 

Σύνολο 100 

Πίνακας 7: Το μέλλον και η πανδημία Covid 19 

Στην ερώτηση «Αισθάνεσαι έτοιμος/η για να αντιμετωπίσεις μία παρόμοια κατάσταση;» το 

71,2 %  απάντησε ναι, το 25,4 % δεν γνωρίζει και το 3,4 % είπε όχι. 

 

Απαντήσεις % 

Ναι  71,2 

Όχι  3,4 

Δε γνωρίζω 25,4 

Σύνολο 100 

Πίνακας 8: Είμαι έτοιμος/η να αντιμετωπίσω μία παρόμοια κατάσταση; 

Στην ερώτηση κλειστού τύπου «Έπειτα από αυτή την εμπειρία, όταν ξανασυναντηθείς με άλλα 

άτομα τι θα κάνεις;» το 67,2% των μαθητών/ριών απάντησαν ότι θα είναι προσεκτικοί, το 15,3% 

απάντησε ότι ξέρει να προσέχει και νιώθει ασφαλής και το 17, 5 % νιώθει φοβισμένο.  

 

Απαντήσεις % 

Θα είμαι προσεκτικός/η 67,2 

Ξέρω να προσέχω, νιώθω 

ασφαλής 
15,3 

Θα είμαι φοβισμένος/η 17,5 

Σύνολο 100 

Πίνακας 9: Όταν ξανασυναντηθώ με άλλα άτομα . 

 Στις ερωτήσεις του δεύτερου άξονα διερευνώνται οι απόψεις των μαθητών/ριών για την 

επίδραση της πανδημίας στην ανθρωπότητα. Στην ερώτηση «Πώς μπορεί η ανθρωπότητα να βρει 
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λύση;» το 70 % απάντησε ότι οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο συνεργάζονται και το 30% απάντησε 

ότι η κάθε χώρα προσπαθεί να βρει λύση μόνη της. 

 

Απαντήσεις % 

Οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο 

συνεργάζονται 
70 

Η κάθε χώρα προσπαθεί να βρει λύση 

μόνη της 

 

30 

Σύνολο 100 

Πίνακας 10: Πώς μπορεί η ανθρωπότητα να βρει λύση; 

Στην ερώτηση «Η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι σημαντική για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας;» το 90 % απάντησε ναι και  το 10 % διαφώνησε. 

 

Απαντήσεις % 

Ναι 90 

Όχι 10 

Σύνολο 100 

Πίνακας 11: η συνεργασία των χωρών είναι σημαντική για την ανττιμετώπιση της πανδημίας; 

Στην ερώτηση «Η ειρηνική συνύπαρξη και η συνεργασία πρέπει να είναι ο σκοπός της 

ανθρωπότητας;» το 93% συμφώνησε και το 7% διαφώνησε. 

 

Απαντήσεις % 

Ναι  93 

Όχι  7 

Σύνολο 100 

Πίνακας 12: Πρέπει να είναι η ειρηνική συνύπαρξη και η συνεργασία σκοπός της ανθρωπότητας; 

Στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμερίσουν τις πολιτισμικές ή τις 

θρησκευτικές διαφορές και να εστιαστούν στα πραγματικά προβλήματα του πλανήτη;» το 44,5 % 

απάντησε συμφωνώ πολύ, το 47,1 % συμφωνώ και το 8,4 διαφωνώ. 

 

Απαντήσεις % 

Συμφωνώ πολύ 44,5 

Συμφωνώ 47,1 

Διαφωνώ 8,4 

Σύνολο 100 

Πίνακας 13: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμερίσουν τις πολιτισμικές ή τις θρησκευτικές διαφορές και να 

εστιαστούν στα προβλήματα του πλανήτη; 
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Στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι κοιτώντας αυτό που συνέβη στο παρελθόν, μπορούν 

να μάθουν από τα λάθη τους και να βοηθούν ειρηνικά ο ένας τον άλλο;» το 49,6 % των μαθητών/ριών 

απάντησαν συμφωνώ πολύ, το 45,4 % συμφωνώ και το 5,0% διαφωνώ. 

 

Απαντήσεις % 

Συμφωνώ  πολύ 49,6 

Συμφωνώ 45,4 

Διαφωνώ 5,0 

Σύνολο 100 

Πίνακας 14: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν από τα λάθη τους και να βοηθούν ειρηνικά ο ένας τον άλλον; 

Στην ερώτηση «Νομίζεις ότι με την πανδημία Covid 19 τα άτομα έχουν την ευκαιρία να γίνουν 

καλύτεροι άνθρωποι;» το 68,1 % των μαθητών/ριών απάντησαν θα το ήθελαν, το 26,1 % δήλωσαν 

ότι είναι δύσκολο και το 5,8%  απάντησε ότι δε γνωρίζει. 

 

Απαντήσεις % 

Θα το ήθελα 68,1 

Είναι δύσκολο 26,1 

Δε γνωρίζω 5,8 

Σύνολο 100 

Πίνακας 15: Νομίζεις ότι με την πανδημία Covis 19  τα άτομα έχουν την ευκαιρία να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι; 

Στον τρίτο άξονα διερευνώνται τα συναισθήματα των μαθητών/ριών κατά την πανδημία. Στην 

ερώτηση « Υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια της παραμονής 

στο σπίτι εξαιτίας της πανδημίας;» το 42%, απάντησε σπάνια, το 39,5% απάντησε μερικές φορές και 

το 18,5% πολύ συχνά. 

 

Απαντήσεις % 

Σπάνια 42 

Μερικές φορές 39,5 

Πολύ συχνά 18,5 

Σύνολο 100 

Πίνακας 16: Υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σπίτι εξαιτίας της 

πανδημίας; 

Στην ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά συναισθήματα των μαθητών/ριών, οι απαντήσεις τους 

φανερώνουν ότι κυριαρχούσαν τα αρνητικά συναισθήματα, η αμφιθυμία αλλά και σε κάποιες 

περιπτώσεις υπήρξε αισιοδοξία. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι 46,6% των παιδιών επέλεξαν μόνο 

ένα συναίσθημα. Ειδικότερα αναφέρθηκαν τα εξής συναισθήματα: Άγχος 18,3%, Ανησυχία 12%, 

Αισιοδοξία 5,8%, Λύπη 3,9%, Φόβος 3,3% και Νευρικότητα 3,3 %. Ο συνδυασμός αρνητικών 

συναισθημάτων αναφέρθηκε από το 30,8% των μαθητών/ριών και ανάμεικτα συναισθήματα ανέφερε 

το 22,6% των μαθητών/ριών.  
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Απαντήσεις % Μόνο ένα συναίσθημα 

Άγχος 18,3  

 

 

 

46,6 % 

Ανησυχία 12 

Αισιοδοξία 5,8 

Λύπη 3,9 

Νευρικότητα 3,3  

Φόβος 3,3 

Λύπη, φόβος, νευρικότητα  

 
8,3 

Συνδυασμός αρνητικών 

συναισθημάτων 

Λύπη και άγχος  

 
6,7 

 

 

 

 

 

30,8 % 

Λύπη, άγχος, φόβος, νευρικότητα  

 
5,9 

Άγχος και φόβος  

 
3,3 

Λύπη, φόβος  

 
3,3 

Άγχος, νευρικότητα 3,3 

Άγχος και αισιοδοξία  

 
14,2 

Ανάμεικτα συναισθήματα 

Λύπη, άγχος και αισιοδοξία 4,2  

 

22,6 % 
Νευρικότητα και αισιοδοξία  

 
2,5 

Άγχος, φόβο, λύπη  και αισιοδοξία 1,7 

Σύνολο  100 100 

Πίνακας 17: Πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

Στην ερώτηση «Τι έκανες καθημερινά κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στο σπίτι;» 26,5% 

απαντά ότι έπαιζε μόνο βιντεοπαιχνίδια, 25,4% μελετούσα και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια, 14,5% 

μελετούσα, έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και βοηθούσα, 18,1 % διάβαζα και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια, 5,1% 

βοηθούσα στις δουλειές του σπιτιού και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια, 5,1% μελετούσα και έπαιζα 

βιντεοπαιχνίδια, 2,6% έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και έκανα περίπατο, 7,8% μελετούσα, διάβαζα βιβλία.  

 

Απαντήσεις % 

Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια 26,5 

Μελετούσα και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια 25,4 

Μελετούσα, έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και βοηθούσα 18,1 
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Διάβαζα και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια 9,4 

Βοηθούσα στις δουλειές του σπιτιού και έπαιζα   βιντεοπαιχνίδια 5,1 

Μελετούσα και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια 5,1 

Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και έκανα περίπατο 2,6 

Μελετούσα, διάβαζα βιβλία 7,8 

Σύνολο  100 

Πίνακας 18: Τι έκανες κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

Στην ερώτηση «Πώς σου φάνηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση;» Το 90,4% απάντησε 

ευχάριστη, το 5,2% βαρετή και το 4,4 % δυσάρεστη εμπειρία. 

 

Απαντήσεις % 

Ευχάριστη 90,4 

Βαρετή 5,2 

Δυσάρεστη 4,4 

Σύνολο 100 

Πίνακας 19: Πώς σου φάνηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση; 

  5. Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/ριες του συγκεκριμένου σχολείου της Ιαπωνίας φαίνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό 

έχουν κατανοήσει την έννοια και τη σημασία της πανδημίας και έχουν τροποποιήσει τη συμπεριφορά 

τους, υιοθετώντας νέες συνήθειες. Για τη μελλοντική αντιμετώπιση της πανδημίας, οι 3 στους 4 

μαθητές/ριες ένιωθαν ότι είναι ασφαλείς και προσεκτικοί στις προφυλάξεις που παίρνουν. 

Αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στην ανθρωπότητα, οι 3 στους 4 μαθητές/ριες τόνισαν 

την ανάγκη συνεργασίας της ανθρωπότητας, για την ειρηνική συνύπαρξη και ασφαλή συμβίωση. 

Ωστόσο 1 στους 4 μαθητές/ριες θεωρούσε ότι είναι δύσκολο να γίνουν καλύτεροι οι άνθρωποι, αν 

και η ανθρωπότητα μπορεί να μάθει από τα λάθη του παρελθόντος.  

Οι Ιάπωνες μαθητές/ριες βίωσαν την α φάση της πανδημίας Covid 19 με ανάμεικτα 

συναισθήματα. Είναι σημαντικό εύρημα της εργασίας το γεγονός ότι οι μαθητές/ριες, σε μεγάλα 

ποσοστά, αναγνώρισαν ότι υπήρχαν εντάσεις μέσα στο σπίτι. Οι απαντήσεις τους φανερώνουν την 

ανάγκη υποστήριξης των οικογενειών σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Επίσης, εντυπωσιακό ήταν το 

γεγονός ότι τα παιδιά αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους. Η πλειοψηφία των παιδιών βίωσαν και 

αναγνώρισαν ένα μόνο αρνητικό συναίσθημα ή και συνδυασμό αρνητικών συναισθημάτων. Είναι 

απαραίτητη η ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών και η ανάγκη να εστιάσουν στα 

θετικά αποθέματα, αλλά και στην ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Αναφορικά με τα 

παιδιά που δήλωσαν ότι ήταν αισιόδοξα, θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθούν οι απόψεις, οι στάσεις και 

οι συμπεριφορές τους καθώς και το οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον διαβίωσής τους, για να 

λειτουργήσουν ως μέσο κατανόησης του τρόπου με τον οποίο εσωτερίκευσαν τις καταστάσεις. 

Το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις μαθητές/ριες δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

έπαιζε μόνο βιντεοπαιχνίδια και ότι μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/ριών έπαιζαν καθημερινά 

βιντεοπαιχνίδια, σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, εξηγεί γιατί οι μητέρες των Ιαπώνων 

μαθητών/ριών δημοτικού σχολείου ανησυχούσαν για την πρόοδο, τη κοινωνικοποίηση και την 

καθιστική ζωή των παιδιών. Το γεγονός ότι οι βόλτες αναφέρονταν από μικρό ποσοστό μαθητών 
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καθώς και η ανάγνωση βιβλίων ως μοναδική διαφυγή, θα πρέπει να διερευνηθεί για τις 

οικονομικοκοινωνικές συνθήκες διαβίωσης και το πολιτισμικό κεφάλαιο αυτών των παιδιών. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα της εργασίας είναι ότι μεγάλο ποσοστό τωνμαθητών/ριών θεωρεί την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση ευχάριστη δραστηριότητα. Είναι απαραίτητο όμως να διερευνηθεί, αν 

πράγματι αυτή η δήλωση των παιδιών σχετίζεται με την εκπαίδευση και όχι με τις συνοδές 

καταστάσεις της διασκέδασης και χαλάρωσης, από τη διάθεση του πλεονάζοντος ελεύθερου χρόνου 

σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, χωρίς την παρουσία και έλεγχο των γονέων. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία, σε μία ποιοτική έρευνα με μαθητές/ριες δημοτικού σχολείου 

αναφέρθηκαν παρόμοια συναισθήματα και αμφιθυμία (Boutskou, 2020). Είναι σημαντικό να 

υπογραμμιστεί, ότι οι Έλληνες μαθητές/ριες εκτίμησαν τον αυξημένο ποιοτικό χρόνο που πέρασαν 

με τους γονείς τους, έπειτα από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Επίσης, η αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου των παιδιών δεν είχε τόσο εκτεταμένη χρήση βιντεοπαιχνιδιών. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φανερώνουν ότι τόσο το σχολείο, όσο και οι γονείς 

είναι απαραίτητο να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις νέες συνθήκες και τα συναισθήματα που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, έπειτα από την ψηφιακή 

έκρηξη και τα νέα δεδομένα, είναι ανάγκη να επανακαθορίσουν το ρόλο τους. Οι νέες ανισότητες, 

με βάση τις ψηφιακές δεξιότητες και τις οικονομικοκοινωνικές συνθήκες διαβίωσης των 

μαθητών/ριών, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και να περιοριστούν. Πρόσφατες έρευνες για την 

ψυχική υγεία των φοιτητών κατά την πανδημία Covid 19 έδειξαν ότι υπάρχει ανομοιογενής επίδραση 

της πανδημίας, που ακολουθεί τις οικονομικοκοινωνικές ανισότητες (Wu et al. 2020). Αν το σχολείο 

είναι η προετοιμασία του παιδιού για τη ζωή, σίγουρα η ψυχική υγεία, η ψηφιακή ετοιμότητα και η 

εκπαίδευση είναι τα ζητούμενα της κοινωνικής δικαιοσύνης και οι προϋποθέσεις για ατομική 

ευημερία και κοινωνική συνοχή. 
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Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα και σε εκπαιδευτικά 

συστήματα πολλών χωρών. Στο προσωπικό των σχολικών μονάδων ανατίθεται η ευθύνη για τη 

διαχείρισή του, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων για όλους τους μαθητές. Τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για τη διαχείριση του 

φαινομένου. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί 

το προσωπικό των ελληνικών δημοτικών σχολείων για να αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό. Τα 

ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω 9 διαδικτυακών ομάδων εστίασης με 32 

συμμετέχοντες. Η θεματική ανάλυση έδειξε ότι το προσωπικό των σχολείων αντιμετωπίζει το εν 

λόγω φαινόμενο χρησιμοποιώντας τις υποστηρικτικές – συνεργατικές, τις υποστηρικτικές – 

μεμονωμένες και τις εξουσιαστικές – τιμωρητικές στρατηγικές. Ωστόσο, αρκετοί ανέφεραν πως 

υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοί τους που αδιαφορούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η 

διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να 

συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της διαχείρισης του συγκεκριμένου προβλήματος 

στην Ελλάδα.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκφοβισμός, στρατηγικές αντιμετώπισης, διευθυντής, εκπαιδευτικοί, δημοτικό 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το θέμα του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί ένα μείζον 

πρόβλημα και θέμα αυξανόμενου προβληματισμού για την επιστημονική και εκπαιδευτική 

κοινότητα, αλλά και τους γονείς, ίσως όσο κανένα άλλο θέμα σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία 

και το σχολείο γενικότερα (Παπαδόπουλος, 2020). Ο εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και 

επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά από έναν μαθητή σε έναν άλλο που εξαιτίας της 

ανισορροπίας δύναμης/ισχύος υπέρ του πρώτου, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του (Olweus, 

2013). Έχει διαπιστωθεί παγκοσμίως ότι περίπου ένα στα τρία παιδιά βιώνει εκφοβισμό από 

https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104364
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συμμαθητές του στο σχολείο (Rigby, 2020). Ο εκφοβισμός έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και 

τείνει να γίνει ένα κοινό πρόβλημα στα σχολεία της Ελλάδας, με τα ποσοστά να κυμαίνονται στα ίδια 

περίπου επίπεδα με εκείνα των περισσότερων χωρών (Psalti, 2017). Οι μαθητές που εμπλέκονται στα 

περιστατικά εκφοβισμού είτε ως θύτες, θύματα ή θύτες/θύματα, είτε ως παρατηρητές διατρέχουν 

κίνδυνο να βιώσουν μια σειρά σοβαρών επιπτώσεων σε ψυχολογικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό 

επίπεδο (Zych, Farrington, Llorent, & Ttofi 2017).    

Το προσωπικό του σχολείου κατέχει μια θέση ισχύος και μπορεί να προωθήσει τις υγιείς 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών, αλλά και να βοηθήσει στην πρόληψη αρνητικών αλληλεπιδράσεων 

(Smith, Pepler, & Rigby, 2004). Ωστόσο, λιγοστές είναι οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί για το πώς 

οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τα περιστατικά εκφοβισμού και ακόμη λιγότερες για το αν οι 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές (Menesini & Salmivalli, 2017). 

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, εστιάζει στο να διερευνήσει τις στρατηγικές αντιμετώπισης των 

περιστατικών εκφοβισμού που χρησιμοποιούνται από το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των 

δημοτικών σχολείων της Ελλάδας. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ο ρόλος του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού 

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού. Συχνά, είναι οι πρώτοι ενήλικες τους οποίους οι μαθητές ενημερώνουν 

όταν θυματοποιούνται, ενώ μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα υποστήριξης και 

ενσυναίσθησης στην τάξη (Smith et al., 2004). Ο σημαντικός ρόλος του προσωπικού των σχολείων 

στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού  υπογραμμίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι μαθητές 

αναμένουν από τους ενήλικες του σχολείου να παρέμβουν αποτελεσματικά για να σταματήσουν 

αυτού του είδους τα περιστατικά (Crothers & Kolbert, 2008· Rigby, 2014). Οι διευθυντές και οι 

εκπαιδευτικοί όταν επιλέξουν να διαχειριστούν το φαινόμενο και όχι να αδιαφορήσουν, τότε μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους και στρατηγικές (Rigby, 2014), οι οποίες παρουσιάζονται 

αναλυτικά στην επόμενη υποενότητα.  

2.2. Στρατηγικές Αντιμετώπισης 

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών όταν 

αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών. Σύμφωνα με ερευνητές (Burger, 

Strohmeier, Spröber, Bauman, & Rigby, 2015· Seidel & Oertel, 2017) οι στρατηγικές αντιμετώπισης 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

• Εξουσιαστικές – τιμωρητικές  στρατηγικές (authoritarian – punitive strategies) 

• Υποστηρικτικές – μεμονωμένες στρατηγικές (supportive – individual strategies) 

• Υποστηρικτικές – συνεργατικές στρατηγικές (supportive – cooperative strategies) 

Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τις εξουσιαστικές – τιμωρητικές  

στρατηγικές χρησιμοποιούν κυρίως την προσωπική τους εξουσία καθορίζοντας αυστηρά όρια με 

ματιές ή με λεκτικές επιπλήξεις και αν δεν έχουν αποτέλεσμα, άλλα πειθαρχικά μέσα, όπως τιμωρίες 

ή αποβολές από το σχολείο (Burger et al., 2015· Seidel & Oertel, 2017). Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν 

τη χρήση τιμωριών ή συνεπειών που επιβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες του σχολείου μετά την 

πραγματοποίηση του εκφοβιστικού περιστατικού (Rigby, 2014). Η συνηθέστερη στρατηγική των 

εκπαιδευτικών για την καταπολέμηση του εκφοβισμού είναι η πειθαρχική κύρωση των θυτών, κάτι 

που διαπιστώθηκε σε διεθνής έρευνες (Bauman et al., 2008· Burger et al., 2015· Sairanen & Pfeffer, 

2011· Thompson & Smith, 2012). Όσον αφορά την Ελλάδα, φαίνεται πως παρόλο που οι 

εκπαιδευτικοί δε χρησιμοποιούν ως βασική πρακτική αντιμετώπισης του εκφοβισμού την τιμωρητική 

μέθοδο, ωστόσο, την χρησιμοποιούν αρκετά συχνά (Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος, 

2016· Χριστακοπούλου & Αλεξανδρόπουλος, 2019). Στην έρευνα των Χριστακοπούλου και 
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Αλεξανδρόπουλο (2019), διαπιστώθηκε πως το προσωπικό των δημοτικών σχολείων σε ποσοστό 

46,7% και 24% απάντησε πως χρησιμοποιεί τη λεκτική επίπληξη και την τιμωρία αντίστοιχα. Αν και 

όπως διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφία οι εξουσιαστικές – τιμωρητικές στρατηγικές 

χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να μην είναι οι πιο αποτελεσματικές 

(Wachs, Bilz, Niproschke, & Schubarth, 2019). Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν πως αυτές οι 

στρατηγικές έχουν ελάχιστη επίδραση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς 

δεν υπάρχει το θετικό μοντέλο για την τροποποίηση της επιθετικής συμπεριφοράς. Ακόμη, οι 

στρατηγικές αυτές μπορούν να αυξήσουν τις έμμεσες μορφές εκφοβισμού που εντοπίζονται δύσκολα 

από τους εκπαιδευτικούς (Byers, Caltabiano, & Caltabiano 2011).  

Οι υποστηρικτικές – μεμονωμένες στρατηγικές είναι εστιασμένες στη συζήτηση με τους άμεσα 

εμπλεκόμενους των περιστατικών εκφοβισμού (Burger et al., 2015· Seidel & Oertel, 2017). Έρευνες 

έχουν διαπιστώσει πως είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίζονται όχι μόνο τα θύματα εκφοβισμού, 

αλλά και τα παιδιά που διαπράττουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές  (Bowes, Maughan, Caspi, 

Moffitt, & Arseneault, 2010). Αυτού του είδους οι στρατηγικές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις διάφορες 

μορφές εκφοβισμού (Rigby, 2012· Yoon & Bauman, 2014). Οι συγκεκριμένες στρατηγικές φαίνεται 

να είναι αποτελεσματικότερες συγκριτικά με τις εξουσιαστικές – τιμωρητικές. Σε πρόσφατη έρευνα 

των Wachs και συνεργατών (2019), διαπιστώθηκε πως οι υποστηρικτικές – μεμονωμένες 

στρατηγικές χρησιμοποιούνταν πιο συχνά σε ποσοστό 52,8%, αποτέλεσμα που ερχόταν σε αντίθεση 

με τις προηγούμενες έρευνες (Bauman et al., 2008; Burger et al., 2015· Sairanen & Pfeffer, 2011), 

όπου χρησιμοποιούνταν συχνότερα οι εξουσιαστικές – τιμωρητικές στρατηγικές. Στην Ελλάδα, οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τις συγκεκριμένες στρατηγικές, έχοντας ως στόχο να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη προσωπικότητα των θυτών, αλλά και να 

κατανοήσουν τα θύματα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν μελλοντικά περιστατικά εκφοβισμού 

αποτελεσματικότερα (Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2011). Ακόμη, το προσωπικό των σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τις υποστηρικτικές – μεμονωμένες στρατηγικές, 

παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη στο θύμα, ενώ παράλληλα εξηγούν στο θύτη τις επιπτώσεις της 

συμπεριφοράς του και συζητούν αποκλειστικά μαζί του για να επιλύσουν το θέμα (Αρτινοπούλου et 

al., 2016· Χριστακοπούλου & Αλεξανδρόπουλος, 2019). Τέλος, φαίνεται ότι οι υποστηρικτικές – 

μεμονωμένες στρατηγικές, μπορεί να είναι μια επιτυχημένη λύση για να σταματήσει ο εκφοβισμός, 

επειδή αντιμετωπίζουν τις ατομικές ανάγκες όσων εμπλέκονται στα περιστατικά εκφοβισμού 

(Menesini & Salmivalli, 2017· Rigby, 2014). 

Βέβαια, αν κάποιο μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας θεωρεί πως ο εκφοβισμός αποτελεί μια 

κοινωνική διαδικασία και συχνά εμπλέκει ολόκληρη την τάξη ή ακόμα και άλλους συναδέλφους από 

το σχολείο (Salmivalli, 2010), τότε καταλληλότερες είναι οι υποστηρικτικές – συνεργατικές 

στρατηγικές που εξετάζουν τη δυναμική των ομάδων και τους ρόλους όλων των συμμετεχόντων της 

σχολικής κοινότητας. Αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν στην υποστήριξη των φιλικών και θετικών 

σχέσεων μεταξύ των συμμαθητών, καθώς και την αλλαγή κοινωνικής δυναμικής χρησιμοποιώντας 

τους συνομηλίκους ως παράγοντες διευκόλυνσης της αλλαγής, επηρεάζοντας θετικά το κλίμα της 

τάξης (Wachs et al., 2019). Έτσι, οι μαθητές δε θα είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν με τον 

εκφοβισμό, αφού θα έχουν φιλικές σχέσεις με όλους τους συμμαθητές τους και θα συνεργάζονται 

όλοι μαζί για την αντιμετώπιση του φαινομένου (Allen, 2010· Salmivalli, 2010). Η αναζήτηση 

βοήθειας από άλλους ενηλίκους φαίνεται να αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη στρατηγική για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών  εκφοβισμού (Bauman et al., 2008· Burger et al., 2015· Sairanen & 

Pfeffer, 2011· Wachs et al., 2019). Στην έρευνα των Bauman και συνεργατών (2008) μεγάλος 

αριθμός εκπαιδευτικών ανέφερε ότι θα προσελκύσουν τη βοήθεια άλλων ενηλίκων (75% για τους 

διευθυντές σχολείων), ενώ από την έρευνα των Sairanen & Pfeffer (2011) προέκυψε ότι η 

συμπερίληψη ενηλίκων στη διαδικασία αντιμετώπισης αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη 

στρατηγική μετά την τιμωρητική μέθοδο. Σε έρευνα διαπιστώθηκε πως οι υποστηρικτικές – 
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συνεργατικές στρατηγικές ήταν οι πιο επιτυχημένες στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού (Wachs et 

al., 2019). 

3. Μέθοδος της έρευνας 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιεί το 

προσωπικό των ελληνικών δημοτικών σχολείων για την αντιμετώπιση των περιστατικών 

εκφοβισμού. Με βάση τον στόχο αυτό τέθηκε το παρακάτω ερευνητικό ερώτημα: 

• Πώς οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων της 

Ελλάδας διαχειρίζονται τον εκφοβισμό;  

Για τη διερεύνηση του παραπάνω ερευνητικού ερωτήματος επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα. Πιο 

συγκεκριμένα, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των διευθυντών, των 

υποδιευθυντών και των εκπαιδευτικών, συγκεντρώθηκαν μέσω 9 διαδικτυακών ομάδων εστίασης 

στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 32 άτομα. Αναλυτικότερα, στην έρευνα συμμετείχαν 3 διευθυντές, 

5 υποδιευθυντές και 24 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι 8 ήταν άνδρες και οι 24 ήταν γυναίκες. Η 

δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και περιελάμβανε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που εργαζόταν 

σε δημοτικό σχολείο, στο παρελθόν είχαν υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα μείωσης του εκφοβισμού 

στη σχολική μονάδα τους και ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν εθελοντικά στην έρευνα. Βέβαια, αφού 

είχε ξεκινήσει η άντληση των δεδομένων, έγινε χρήση και της δειγματοληψίας χιονοστιβάδας, 

εξαιτίας της δυσκολίας εντοπισμού συμμετεχόντων που να πληρούν τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση των συμμετεχόντων της έρευνας πραγματοποιήθηκε είτε 

τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας που επέλεξαν να συμμετέχουν, έστελναν υπογεγραμμένο το έντυπο συγκατάθεσης και 

μια φόρμα για τη συλλογή των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. Ύστερα από την 

επιλογή των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε εκ νέου επικοινωνία για να οριστούν οι ημέρες και 

οι ώρες για τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι διαδικτυακές ομάδες εστίασης ηχογραφήθηκαν και 

βιντεοσκοπήθηκαν και έπειτα έγινε μετατροπή τους σε γραπτό κείμενο. Τα μετεγραμμένα κείμενα 

που προέκυψαν αναλύθηκαν με τις αρχές της θεματικής ανάλυσης (Braun & Clarke, 2006). 

Στην παρούσα έρευνα, όσον αφορά τη ζήτημα της αξιοπιστίας-φερεγγυότητας (credibility) 

χρησιμοποιήθηκε η «τριγωνοποίηση» (triangulation) των δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα φάσμα 

διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαφορετικά σχολεία για να 

μειώσει τον κίνδυνο συστηματικών προκαταλήψεων και πιθανών σχέσεων. Ακόμη, η αξιοπιστία της 

έρευνας υποστηρίχθηκε με τη χρήση του ελέγχου από τους συμμετέχοντες (member checking), όπου 

οι περισσότεροι επιβεβαίωσαν τα μετεγγραμμένα κείμενα και την ερμηνεία των ευρημάτων. 

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια πιλοτική διαδικτυακή ομάδα εστίασης, έτσι ώστε να ελεγχθεί η 

ορθότητα των ερωτήσεων του οδηγού συνέντευξης. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην εργασία γίνεται παρουσίαση των στρατηγικών που χρησιμοποιεί 

το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού. Στο θεματικό άξονα «Στρατηγικές Αντιμετώπισης του 

Εκφοβισμού» προέκυψαν τα εξής υποθέματα: α) οι υποστηρικτικές – συνεργατικές στρατηγικές, β) 

οι υποστηρικτικές – μεμονωμένες στρατηγικές και γ) οι εξουσιαστικές – τιμωρητικές στρατηγικές. 

4.1. Υποστηρικτικές – Συνεργατικές Στρατηγικές  

Στις περισσότερες διαδικτυακές ομάδες εστίασης οι συμμετέχοντες σημειώνουν πως 

χρησιμοποιούν τις υποστηρικτικές – συνεργατικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου του εκφοβισμού. Πολλοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό ως 

ομάδα με τη βοήθεια και τη συνεργασία από τους συναδέλφους τους, όπως διαπιστώνεται από τα 
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ακόλουθα αποσπάσματα: «Το βασικότερο είναι:: το βασικό είναι να μη δουλεύει σαν μονάδες το 

σχολείο. Να δουλεύουμε σαν μια ομάδα. Να υπάρχει μια ομάδα.» (ΕΚΠ7) και «Εε:: οπότε, συνήθως, 

συνήθως το περιστατικό (.) αντιμετωπιζόταν ε:: ομαδικά και συναδελφικά και αυτό που σας έλεγα, 

μέσω συζήτησης, να κατανοήσουμε γιατί έγινε» (ΕΚΠ23). Ομοίως:  

 

«Εε:: θέλω, λοιπόν, να πω είναι καλό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς το φόβο ότι θα φανούμε ανεπαρκείς (..). Εκεί 

είναι καλό και το να ζητήσουμε τη βοήθεια από το δάσκαλο ή από το:: δε ξέρω (.) να γίνει 

μία συζήτηση με ειλικρίνεια ε:: και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι» (ΕΚΠ22)  

 

Βέβαια, εκτός από τη συνεργασία και τη βοήθεια των συναδέλφων τους εκπαιδευτικών, 

ορισμένοι συμμετέχοντες τονίζουν πως για τη διαχείριση του εκφοβισμού συνεργάζονται και με τη 

διεύθυνση του σχολείου. Αυτή η άποψη συνοψίζεται στο ακόλουθα λόγια της ΕΚΠ20: «Για μένα η 

λέξη κλειδί όσον αφορά τη διαχείριση του εκφοβισμού από διευθυντές και συναδέλφους είναι η 

συνεργασία. Δηλαδή, εκεί εξαλείφονται τα πάντα».        

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις προσωπικές εμπειρίες του προσωπικού των σχολείων για να 

αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα εκφοβισμού χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία και με τις ειδικότητες 

της σχολικής μονάδας. Η συγκεκριμένη άποψη αναφέρθηκε σε πολλές διαδικτυακές ομάδες εστίασης 

και εκφράστηκε με τον ακόλουθο τρόπο: «Εγώ από προσωπική μου εμπειρία, προσπαθώ να εμπλέξω 

όλους τους εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες του σχολείου» (ΕΚΠ13) και  «… Εε:: κάτι άλλο το οποίο 

είδα ότι μπορεί να βοηθήσει είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών, ε:: των δασκάλων και με τις 

ειδικότητες» (ΕΚΠ22).        

Ωστόσο, σε μία από τις εννέα διαδικτυακές ομάδες εστίασης η ΕΚΠ21 επισήμανε πως εκτός 

από τη συνεργασία του προσωπικού του σχολείου για την αντιμετώπιση των περιστατικών 

εκφοβισμού, εμπλέκουν και την οικογένεια. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Μέχρι τώρα σε όλα τα σχολεία 

που έχω δουλέψει υπάρχει αυτό το κλίμα το:: της οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων, 

ειδικοτήτων και οι σχέσεις με:  με την οικογένεια».  

4.2. Υποστηρικτικές – Μεμονωμένες Στρατηγικές  

Ακόμη, αρκετά από τα μέλη του προσωπικού των σχολείων ακολουθούν για την αντιμετώπιση 

του εκφοβισμού τις υποστηρικτικές – μεμονωμένες στρατηγικές εστιάζοντας στη συζήτηση με τους 

άμεσα εμπλεκόμενους αυτών των περιστατικών. Η συγκεκριμένη εμπειρία φαίνεται από τα λόγια 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν και συνοψίζεται στα λόγια της ΕΚΠ13 που αναφέρει: «… είχαν 

επιθετικότητα, είχαν θυμό μέσα τους και προσπαθούσα και σε προσωπικές συζητήσεις, στα διαλείμματα 

και με παραδείγματα να τα βοηθήσω». Παρόμοιες είναι οι εμπειρίες και ενός διευθυντή και μιας 

υποδιευθύντριας που αναφέρουν: «…Η καλή επικοινωνία με τους μαθητές:. είναι ένας σωστός τρόπος 

για να διαχειρίζονται τέτοιου ίδιους περιστατικά.» (Δ3) και «Και πολύ συχνά συζητάω με τα παιδιά στο 

διάλειμμα για να λύσουμε το πρόβλημα» (ΥΠΔ5).   

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στόχευαν μέσω της συζήτησης να ευαισθητοποιήσουν 

και να αυξήσουν την υπευθυνότητα των μαθητών σχετικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού, όπως 

τονίζεται από την ΕΚΠ3:  

 

«Δηλαδή, μέσα από ένα ευγενικό τρόπο σε μια πρώτη φάση να μπορέσει το παιδί, ε: 

και σε αυτή τη μικρή ηλικία να αντιληφθεί, ότι πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ότι 

πρέπει να εκφράζει την δυσαρέσκειά του, προς μία πράξη, ε:: και να μην αφήνει να 

συνεχίζεται»  

 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη στρατηγική για την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού στοχεύουν στο να δώσουν στους μαθητές να καταλάβουν τις 

επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα περιστατικά εκφοβισμού. Αυτό φαίνεται από 
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τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στα παρακάτω αποσπάσματα: «… στη συνέχεια επήλθε η συζήτηση 

με τα παιδιά για το πως ε:: για το ποια είναι τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν» (ΕΚΠ23). Αυτό, 

επιβεβαιώνεται από τα λόγια του Δ3:  

 

 «… Θα ήθελα να πω πως όταν έρθουν στο γραφείο μου κάποιοι μαθητές που πήραν 

μέρος σε κάποιο καβγά (.) τους ζητάω να μην επαναληφθεί. Προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι 

έτσι μπορεί να χτυπήσουν σοβαρά»  

 

Οι μεμονωμένες συζητήσεις, φυσικά, έχουν και ως στόχο να δοθεί μια λύση, έτσι ώστε να 

τερματιστούν τα περιστατικά εκφοβισμού. Η συγκεκριμένη άποψη των συμμετεχόντων μπορεί να 

συνοψιστεί στα λόγια της ΕΚΠ7 που αναφέρει πως τις διάφορες συζητήσεις μεταξύ των άμεσα 

εμπλεκομένων στα περιστατικά της κάνει σε ώρα διαλείμματος, επειδή σε διαφορετική περίπτωση 

δεν θα έκανε μάθημα. Αναλυτικότερα, αναφέρει τα εξής:  

 

«Το θέμα είναι δεν αφήνω κανένα περιστατικό να περάσει έτσι. Και επειδή, δε μπορώ 

γιατί δε θα κάνω μάθημα, αν ασχολούμαι μέσα στην τάξη, πρέπει να βρίσκουμε λίγο χρόνο, 

εκτός τάξης με τους εμπλεκόμενους για να το σκεφτούν και σοβαρά την επόμενη φορά αν 

θα δημιουργήσουν κάτι ξανά μέσα στην τάξη ή στο διάλειμμα. Αν ξέρουν ότι θα τα κρατήσω 

εγώ τους λέω δε μπαίνετε τιμωρία, το κάνετε για να κουβεντιάζουμε και να λύσουμε το 

πρόβλημα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα προκύψει κάτι, πρέπει να το λύσουμε. Οπότε:: 

μειώνονται, κάπως τα περιστατικά.»  

 

Ωστόσο, ένας εκπαιδευτικός παρόλο που επισημαίνει ότι έχει ως φιλοσοφία του την 

αντιμετώπιση των περιστατικών μόνο με δική του παρέμβαση, τονίζει πως όταν προκύψει κάποιο 

σοβαρό περιστατικό, απευθύνεται αμέσως στη διεύθυνση του σχολείου για να τον ενημερώσει. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει τα εξής:  

 

«Γιατί και εμείς μόνοι μας δε μπορούμε, να πάρουμε και δεν είναι σωστό, μιλάω για 

σοβαρά περιστατικά τώρα, μόνοι μας στις πλάτες μας ένα σοβαρό περιστατικό, και εννοείται, 

εννοείται ενημερώνουμε πάντα τον διευθυντή, εννοείται. Αυτό είναι υγιέστατο και καλό για 

τον εκπαιδευτικό» (ΕΚΠ8). 

4.3. Εξουσιαστικές – Τιμωρητικές Στρατηγικές  

Πολλά από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετείχαν στην έρευνα για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού χρησιμοποιούν τις εξουσιαστικές – τιμωρητικές 

στρατηγικές. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κάνουν χρήση της προσωπικής τους 

εξουσίας για τον καθορισμό των ορίων με λεκτικές επιπλήξεις, ενώ αν αυτό δεν είναι 

αποτελεσματικό, χρησιμοποιούν άλλα πειθαρχικά μέσα, όπως τιμωρίες. Ο ΥΠΔ3 αναφέρει: «Αυτό 

που έκανε (η δασκάλα) έδωσε κάποιους κανόνες και κάποιες τιμωρίες». Επίσης, χαρακτηριστικά είναι 

τα λόγια των εκπαιδευτικών: «Πιο πολύ, οι διευθυντές να πουν δυο λόγια σκληρά, γιατί το έκανες αυτό 

(.) πολύ στα ψιλά γράμματα» (ΕΚΠ7), «… Συνήθως, οι διευθυντές βάζουνε:: μια τιμωρία στο παιδί» 

(ΕΚΠ11) και «… Όχι μόνο πήγαινε στον διευθυντή, πάρε και τιμωρία και πήγαινε σπίτι σου» (ΕΚΠ10). 

Αυτά τα λόγια των εκπαιδευτικών έρχονται σε συμφωνία με τον Δ2 που αναφέρει: «… όταν κάποιος 

ε:: εκπαιδευτικός μου (.) φέρει τους μαθητές που εκφοβίζουν κάποιο παιδί, είτε του ίδιου τμήματος είτε 

κάποιου άλλου:: ε:: σαν πρώτο:: μέτρο προχωρώ σε προφορική επίπληξη…», όπως επίσης και με την 

ΥΠΔ5 που αναφέρει τα εξής: «…Εε:: οι διευθυντές τις πιο πολλές φορές επιπλήττουν τους μαθητές 

που έχουν εμπλακεί σε κάποιο περιστατικό είτε τσακωμού είτε εκφοβισμού…». Τέλος, ένας 

εκπαιδευτικός επισημαίνει πως σε ορισμένες περιπτώσεις το προσωπικό των σχολείων για να 

αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, προχωρούν οι ίδιοι στον εκφοβισμό των μαθητών. 

Χαρακτηριστικά ο ΕΚΠ14 αναφέρει: 
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«Εγώ να προσπαθήσω λίγο να διασκεδάσω τις εντυπώσεις, ε:: έχω βρεθεί σε σχολεία 

που (.) ε:: και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο του εκφοβισμού με δικό τους εκφοβισμό. Εε:: θα ακούγεται, έτσι λίγο 

βαρύγδουπο, αλλά:: στην ουσία (.) αυτό ήτανε»  

 

Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετά μέλη του προσωπικού των σχολείων που αδιαφορούν, κάτι που 

εμποδίζει την αντιμετώπιση του φαινομένου. Συγκεκριμένα, αυτή η άποψη συνοψίζεται στα λόγια 

της ΕΚΠ16:  

 

«… Αν ένα σχολείο, όμως, αδιαφορεί, αδιαφορούν οι εκπαιδευτικοί, έστω ένας ή έστω 

δύο ή ο διευθυντής και δεν είναι τέτοιο σχολείο, είναι ένα κύτταρο κλειστό, κλειστοφοβικό:: 

(…) Οπότε σε τέτοια σχολεία είναι πιο πιθανόν να εκδηλωθεί (.) να εκδηλωθούν και να 

παραμείνουν τα περιστατικά bullying» 

5. Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη εργασία είχε ως κύριο σκοπό της να διερευνήσει τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των ελληνικών δημοτικών σχολείων για να 

αντιμετωπίσει τα περιστατικά εκφοβισμού. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι 

τα περισσότερα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές. Αρχικά, τα 

περισσότερα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού αναζητούν 

βοήθεια από άλλους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση του σχολείου, ακόμα και από τους γονείς των 

μαθητών που έχει τονιστεί από τη βιβλιογραφία (Bauman et al., 2008· Burger et al., 2015· Sairanen 

& Pfeffer, 2011· Wachs et al., 2019). Ακόμη, το διοικητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό φάνηκε 

πως εστιάζει σε μεμονωμένες συζητήσεις με τους άμεσα εμπλεκόμενους των περιστατικών 

εκφοβισμού, πιθανόν για να μην υπάρξει στιγματισμός αυτών των παιδιών. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε προηγούμενες έρευνες διεθνώς (Bauman et al., 2008· Burger 

et al., 2015· Sairanen & Pfeffer, 2011) και στον ελλαδικό χώρο (Αθανασιάδου & Ψάλτη, 2011· 

Αρτινοπούλου et al., 2016· Χριστακοπούλου & Αλεξανδρόπουλος, 2019). Ακόμη, παρόλο που οι 

εξουσιαστικές – τιμωρητικές στρατηγικές μπορεί να μην είναι οι αποτελεσματικότερες για την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού (Wachs et al., 2019), οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως τις 

χρησιμοποιούν αρκετά συχνά, ένα εύρημα που επιβεβαιώνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

(Αρτινοπούλου et al., 2016· Χριστακοπούλου & Αλεξανδρόπουλος, 2019). Ωστόσο, οι αναφορές για 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που αδιαφορούν για τη διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού δεν 

πρέπει να θεωρούνται αμελητέα, αφού οι μαθητές στηρίζονται σε αυτούς για να τους προστατεύουν 

και να τους βοηθούν. 

Συνεπώς, η παρούσα εργασία υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και προσφέρει σημαντικά δεδομένα για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στα 

δημοτικά σχολεία για τη διαχείριση του εκφοβισμού. Τα ερευνητικά δεδομένα, επίσης, μπορούν να 

βοηθήσουν στη δημιουργία, στη βελτίωση και στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων προγραμμάτων 

αντιμετώπισης του φαινομένου που θα βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των άμεσα 

εμπλεκόμενων στην καθημερινή σχολική ζωή, μέσα στο ιδιαίτερο πολιτισμικό πλαίσιο της κάθε 

χώρας. Βέβαια, παρά το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος, δεν αποτελεί εκπαιδευτική 

και πολιτική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες του κόσμου, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη 

έρευνας για την περαιτέρω κατανόηση των στρατηγικών διαχείρισης του εκφοβισμού που 

χρησιμοποιούνται στις σχολικές μονάδες, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τέτοιου είδους 

φαινόμενα. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι πρωτίστως η διερεύνηση της αναγκαιότητας και 

χρησιμότητας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση και 

δευτερευόντως η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο αυτή παρέχεται. Προκειμένου να επιτευχθεί 

ο παραπάνω σκοπός, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 253 σπουδαστών ΔΙΕΚ τουριστικών κατευθύνσεων και σπουδαστών της 

Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ). Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την έρευνα επιβεβαιώνουν τη σημασία της παρουσίας ξένων γλωσσών στα 

προγράμματα σπουδών των τουριστικών σχολών της χώρας μας. Παράλληλα, ωστόσο, ασκείται 

κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών, ενώ διατυπώνονται 

προτάσεις και κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.  

 

Λέξεις κλειδιά: ξένες γλώσσες, τουριστική εκπαίδευση, τουρισμός 
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1. Εισαγωγή 

Ο τουρισμός διαχρονικά αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα για την ελληνική 

οικονομία. Το 2019, στην προ-COVID-19 εποχή, η συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ έφτασε στο 

20,8%, με 31,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις και 17,7 δισ. € έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό (ΣΕΤΕ, 

2021). Ταυτόχρονα, ο τουρισμός είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία 946.200 θέσεων εργασίας 

(21,7% της συνολικής απασχόλησης). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα 

στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Η ανταγωνιστικότητα ενός τουριστικού 

προορισμού, ωστόσο, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους επισκέπτες του. Ακολούθως, η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από την εκπαίδευση και 

κατάρτιση του προσωπικού που εμπλέκεται στην παροχή τους. Έτσι, λοιπόν, τουριστική εκπαίδευση 

και τουριστική ανταγωνιστικότητα θεωρούνται δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ οι ξένες 

γλώσσες κατ’ επέκταση αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό προσόν για οποιονδήποτε εμπλέκεται 

από οποιοδήποτε τομέα ή θέση εργασίας με τον τουρισμό. 

Η καλή γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη για τους εργαζόμενους στον τουριστικό 

τομέα, καθώς οι γλώσσες αποτελούν το μέσο για την επικοινωνία με τους τουρίστες και την 

κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας και των πολιτιστικών διαφορών, ενώ αυξάνουν τις 

δυνατότητες απασχόλησης σε μια βιομηχανία που εκ της φύσης της είναι διεθνοποιημένη. 

Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην εισροή ξένου συναλλάγματος, στην ενίσχυση της ταυτότητας ενός 

προορισμού (brand identity), και στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και πιστότητας στο ίδιο το 

παρεχόμενο τουριστικό προϊόν (brand loyalty) (Torres & Kline, 2013). 

Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται ως ‘lingua franca’ για την 

επικοινωνία με τους διεθνείς τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα, ενώ η προσέλκυση 

διαχρονικά τουριστών από διαφορετικές χώρες και το άνοιγμα σε νέες αγορές αυξάνει τις ανάγκες 

επικοινωνίας και σε άλλες γλώσσες. Συνεπώς, η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κριτήρια προσλήψεων στο τουριστικό τομέα, ενώ η κακή ή ανεπαρκής γνώση ξένων 

γλωσσών δυσχεραίνει τόσο την προσέλκυση όσο και την ικανοποίηση των τουριστών (Ghany & 

Latif, 2012). 

Στο πλαίσιο αυτό, στο συγκεκριμένο άρθρο καταγράφονται οι απόψεις των σπουδαστών 

τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως προς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών, ενώ αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο αυτή παρέχεται. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Στην Ευρώπη οι ξένες γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των  προγραμμάτων σπουδών 

τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην  ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας όσο και στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών (Yuan et al., 2006). Οι 

Wang et al. (Wang et al., 2009) αναφέρουν ότι βασικότερη αποστολή της τουριστικής εκπαίδευσης 

είναι η απόδοση όλων εκείνων των εφοδίων ώστε οι απόφοιτοι να είναι έτοιμοι για εργασία (job-

ready graduates). Σε μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς για τη σημασία των ξένων γλωσσών στην 

τουριστική εκπαίδευση, έμφαση δίνεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα, ως γλώσσας-σταθμό για την 

επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και τουριστών (Chibaya, 2016; Ghany & Latif, 2012). Τα 

επαγγελματικά Αγγλικά (business English) σε μια τουριστική σχολή αποτελούν γέφυρα για τον 

επαγγελματικό στίβο (Fuentes, 2004). 

Οι Ghany και Latif (Ghany & Latif, 2012), διερεύνησαν αν τα Αγγλικά που διδάσκονται σε 

προπτυχιακούς φοιτητές τουριστικών σχολών στην Αίγυπτο αρκούν για τη μετέπειτα επαγγελματική 

τους πορεία, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις μεταξύ ακαδημαϊκών και φοιτητών 

διίστανται. Οι καθηγητές από τη μεριά τους θεωρούν ότι η εκμάθηση Αγγλικών σαφώς και αποτελεί 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα και εφόδιο για τους φοιτητές τους, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη οι 

φοιτητές να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες και σε άλλες γλώσσες πέραν της αγγλικής ως 
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αναγκαίο επιπλέον προσόν για την εργασία τους στο τομέα του τουρισμού. Οι φοιτητές από την άλλη 

σημειώνουν ότι η ελλιπής χρήση οπτικοακουστικών μέσων δεν του δίνει τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν και να εξασκήσουν όλες τις δεξιότητες της αγγλικής στο πανεπιστήμιο, οδηγώντας 

αρκετούς από αυτούς στην παρακολούθηση μαθημάτων εκτός σχολής. 

Σύμφωνα με τον Δήμου (Δήμου, 2008), στη Γερμανία στις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων 

προσφέρονται μαθήματα ξένων γλωσσών γειτονικών χωρών, τα μαθήματα γίνονται είτε στα 

Γερμανικά, είτε στα Αγγλικά, είτε στα Ισπανικά, ενώ προσφέρονται και άλλες ξένες γλώσσες όπως 

Κινεζικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά ή Τσέχικα. Στην Ελβετία, οι φοιτητές οφείλουν 

πέραν της δεύτερης εθνικής γλώσσας και των Αγγλικών να επιλέξουν μία ακόμη, όπως και στη 

Γαλλία επίσης, ενώ στη Αγγλία, την Τουρκία, την Ολλανδία και την Ιταλία η εκμάθηση δύο γλωσσών 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου. Στις ΗΠΑ, πέραν των Αγγλικών οι φοιτητές 

τουριστικών σπουδών θα πρέπει να επιλέξουν άλλες δύο ξένες γλώσσες, μία ασιατική και μία 

ευρωπαϊκή, σε αντίθεση με την Αυστραλία όπου η επιλογή μίας εκ των Κινεζικών, Ισπανικών και 

Ιαπωνικών είναι στην ευχέρεια του κάθε φοιτητή. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Leslie και Russell (Leslie & Russell, 2006), 

βρέθηκε ότι οι φοιτητές γενικότερα επιλέγουν μία γλώσσα ως υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους και ακόμη μία ως προαιρετική. Δηλώνουν δε ότι η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας 

αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας, ανοίγει περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, ειδικά σε 

μία τεράστια και διεθνοποιημένη βιομηχανία όπως είναι ο τουρισμός. Οι φοιτητές θεωρούν ότι 

χρειάζονται τις ξένες γλώσσες ως προσόν, είτε για εύρεση εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, είτε για τις διακοπές τους ή στα πλαίσια διαμονής τους σε άλλη χώρα μέσω προγραμμάτων 

ανταλλαγής φοιτητών. 

Στη Νιγηρία όπου τα Γαλλικά αποτελούν τη δεύτερη επίσημη γλώσσα της χώρας, οι φοιτητές 

τουριστικών σχολών ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο να μάθουν μία ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για επικοινωνιακούς λόγους. Στην Τανζανία 

τα προγράμματα τουριστικών σπουδών διαρθρώνονται βάσει των αναγκών της αγοράς και 

διδάσκονται Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά και Κινέζικα, καθώς σύμφωνα με τον 

Chiwanga (Chiwanga, 2014) «οι ξένες γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού, 

γι’ αυτό και οι  πολύγλωσσοι εργαζόμενοι είναι αναμφίβολα πολύ πιο περιζήτητοι από τους 

μονόγλωσσους». Επιπλέον, ανοίγονται διάφορες επιχειρηματικές πόρτες και συνεργασίες εκτός της 

χώρας διαμονής (Russel & Leslie, 2004). Σύμφωνα με τους Menike και Pathmalatha (Menike & 

Pathmalatha, 2015), οι φοιτητές τουριστικών σπουδών στη Σρι Λάνκα, παρακολουθούν δύο ξένες 

γλώσσες με πρώτη επιλογή τα Γερμανικά (95%) και δεύτερη επιλογή τα Ιαπωνικά (5%). 

Βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας που εκπονήθηκε σε τεταρτοετείς φοιτητές του 

Πανεπιστημίου της Ζιμπάμπουε (Chibaya, 2016), οι ξένες γλώσσες οδηγούν σε επαγγελματική 

αποκατάσταση, βελτιώνουν τη μνήμη, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές ικανότητες, αποτελούν 

προσωπικό στόχο, βοηθούν στην κατανόηση άλλων κουλτουρών, είναι μέσο για την ένταξη σε 

δίκτυο ανθρώπων με τα ίδια ενδιαφέροντα επαγγελματικά ή προσωπικά, και ενθαρρύνουν την 

κινητικότητα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. Παράλληλα, τα εμπόδια κατά τη 

διαδικασία εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας είναι o φόβος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η οικονομική 

δυσχέρεια, και η έλλειψη χρόνου. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την απόφαση των φοιτητών για 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς και την απόδοσή τους. 

Στην Ελλάδα, τη σημασία της γνώσης ξένων γλωσσών για την εύρεση εργασίας επιβεβαίωσε 

το 35,2% των πρώτων αποφοίτων του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, σε 

σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 (Moira et al., 2004). Ωστόσο, σύμφωνα με  έρευνα 

του Christou (Christou, 1999), στους Έλληνες φοιτητές παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα 

επικοινωνίας στον επαγγελματικό τομέα, ενώ δεν φαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα 

μαθήματα ξένων γλωσσών στη σχολή τους. Επίσης, ενώ τα μαθήματα ξένων γλωσσών τα θεωρούν 

σημαντικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το 36% των φοιτητών ανέφερε ότι γνωρίζει μία ξένη γλώσσα 

μόνο. 
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2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αναγκαιότητας 

και χρησιμότητας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση, καθώς 

και η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο αυτή παρέχεται. Συγκεκριμένα, μέσω της καταγραφής 

των απόψεων σπουδαστών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, διερευνάται η σημασία της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι λόγοι για τους οποίους οι σπουδαστές αποφάσισαν να ασχοληθούν 

με αυτό τον τομέα, οι ξένες γλώσσες που παρακολουθούν στη σχολή τους, ο λόγος που επέλεξαν τις 

συγκεκριμένες ξένες γλώσσες αλλά και η γενικότερη ενασχόλησή τους με τις ξένες γλώσσες. 

Εξετάζονται ακόμη οι απόψεις τους για την αναγκαιότητα των ξένων γλωσσών στο μελλοντικό 

επάγγελμά τους αλλά και η σημαντικότητά τους στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική 

έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 253 σπουδαστών ΔΙΕΚ τουριστικών 

κατευθύνσεων (ειδικότητες: α) Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, β) Τεχνικός Μαγειρικής 

Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef), γ) Υπεύθυνος Υποδοχής – Φιλοξενίας) και  σπουδαστών  της 

Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά 

τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2020, ενώ η αποστολή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε 

διαδικτυακά, εξαιτίας των περιορισμών που υπήρχαν λόγω της πανδημίας του Covid-19. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 26. 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από τους σπουδαστές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν γυναίκες 

(62,1%), ενώ το 37,9% ήταν άνδρες. Επίσης, στη μεγάλη πλειονότητά τους (70,4%) οι συμμετέχοντες 

ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, ενώ ακολούθως το 12,3% του δείγματος αποτελούνταν 

από άτομα 25-34 ετών, το 10,7% από άτομα 35-44 ετών, και το 6,7% από άτομα 45 ετών ή 

μεγαλύτερα (βλ. Πίνακα 1). Οι μεγαλύτερες ηλικίες των συμμετεχόντων είναι απόλυτα φυσιολογικές 

δεδομένου ότι οι σπουδές στη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση απευθύνονται σε άτομα όλων των 

ηλικιακών ομάδων. 
Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

  Ν % 

Φύλο Άνδρας 96 37,9 

 Γυναίκα 157 62,1 

Ηλικία 18-24 ετών 178 70,4 

 25-34 ετών 31 12,3 

 35-44 ετών 27 10,7 

 45+ ετών 17 6,7 

ΣΥΝΟΛΟ 253 100 

 

Αρχικά, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, οι λόγοι που οδήγησαν τους συμμετέχοντες να 

επιλέξουν σπουδές στον τουρισμό φαίνεται να είναι πολλαπλοί. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η 

άμεση επαγγελματική αποκατάσταση που προσφέρει ο τουρισμός, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στη 

σημερινή δύσκολη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία. Ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων 

θεωρεί ότι η επαφή με ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες και διαφορετικές κουλτούρες 

διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ επίσης σημαντικοί λόγοι 

επιλογής τουριστικών σπουδών φαίνεται ότι είναι οι προοπτικές που παρέχονται για εργασία στο 

εξωτερικό,  στα πλαίσια μιας βιομηχανίας που εξ ορισμού είναι διεθνοποιημένη, αλλά και οι καλές 

οικονομικές απολαβές. 
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Διάγραμμα 1: Λόγοι επιλογής τουριστικών σπουδών 

 

Σε ό,τι αφορά στις ξένες γλώσσες που οι σπουδαστές παρακολουθούν στα πλαίσια των 

σπουδών τους, αρχικά το συμπέρασμα που εύκολα προκύπτει είναι ότι παρακολουθούν περισσότερες 

από μία γλώσσες. Δεν αποτελεί, επίσης, έκπληξη το γεγονός ότι οι γλώσσες αυτές είναι οι ίδιες που 

εδώ και πολλά χρόνια διδάσκονται στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση και συνδέονται με τις 

παραδοσιακές αγορές τουρισμού της Ελλάδας, και συγκεκριμένα τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα 

Γερμανικά (Διάγραμμα 2). 

 

 
 

Διάγραμμα 2: Ξένες γλώσσες που οι σπουδαστές διδάσκονται στη Σχολή τους 
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Διάγραμμα 3: Λόγοι επιλογής συγκεκριμένων ξένων γλωσσών από τους σπουδαστές 

 

Οι λόγοι για τους οποίους οι σπουδαστές επέλεξαν να παρακολουθήσουν τις συγκεκριμένες 

γλώσσες στα πλαίσια των σπουδών τους, επίσης είναι πολλαπλοί (Διάγραμμα 3). Ο κυριότερος από 

αυτούς είναι επειδή θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες γλώσσες που επέλεξαν θα τους βοηθήσουν στην 

καριέρα τους.  

 

 
 

Διάγραμμα 4: Ξένες γλώσσες που οι σπουδαστές επιθυμούν να διδάσκονταν στη Σχολή τους 

 

Σε άμεση διασύνδεση με την καριέρα άλλοι σημαντικοί λόγοι είναι ότι θεωρούν ότι οι 

περισσότεροι τουρίστες μιλάνε τις συγκεκριμένες γλώσσες οπότε η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη, 

ενώ παράλληλα αποκτούν και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι 87 συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι παρακολουθούν τις συγκεκριμένες γλώσσες 

επειδή απλά δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική επιλογή από το πρόγραμμα σπουδών τους. Επίσης, όπως 

προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός σπουδαστών λειτουργεί με γνώμονα την ευκολία του, καθώς 62 
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σπουδαστές επέλεξαν κάποια γλώσσα επειδή τη γνώριζαν από πριν, ενώ 24 φοιτητές την επέλεξαν 

διότι τη θεωρούν πιο εύκολη σε σχέση με τις υπόλοιπες. 

Από τους 253 συμμετέχοντες, οι 199 (78,6%) θα επιθυμούσαν στη Σχολή τους να διδάσκεται 

κάποια άλλη γλώσσα, διαφορετική από αυτές που τους προσφέρονται. Τις περισσότερες προτιμήσεις 

συγκεντρώνουν τα Ρωσικά, κάτι που πιθανώς αιτιολογείται λόγω του ανοίγματος της χώρας μας προς 

τη ρωσική αγορά και της επακόλουθης εισροής τα τελευταία χρόνια Ρώσων τουριστών. Ακολουθούν 

σε προτίμηση τα Ισπανικά και τα Ιταλικά (Διάγραμμα 4). 

Το ενθαρρυντικό είναι ότι στην περίπτωση που τα μαθήματα ξένων γλωσσών δεν ήταν 

υποχρεωτικά στο πρόγραμμα σπουδών αλλά μαθήματα επιλογής, το 87,3% των σπουδαστών 

δήλωσαν ότι θα τα επέλεγαν και πάλι. Αυτό δείχνει τη σημασία που δίδουν οι σπουδαστές στην 

εκμάθηση ξένων γλωσσών για τη μετέπειτα καριέρα τους στον τουριστικό κλάδο. Το τελευταίο 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σπουδαστών παρακολουθεί 

μαθήματα ξένων γλωσσών και εκτός Σχολής. Οι γλώσσες αυτές κατά σειρά προτίμησης είναι τα 

Αγγλικά (20 σπουδαστές), τα Γερμανικά (19 σπουδαστές), τα Ρωσικά (17 σπουδαστές), τα Γαλλικά 

(12 σπουδαστές), και τέλος τα Ισπανικά και τα Ιταλικά (από 9 σπουδαστές). Το 75,9% εξάλλου των 

συμμετεχόντων κατέχει ήδη κάποια πιστοποίηση γνώσης (πτυχίο) ξένων γλωσσών. Κάποιοι δε από 

τους συμμετέχοντες κατέχουν πτυχίο σε παραπάνω από μία ξένες γλώσσες. Τα Αγγλικά 

αποδεικνύονται ως μία εξαιρετικά δημοφιλής γλώσσα με 176 σπουδαστές να κατέχουν κάποιου 

είδους πιστοποίηση, και ακολουθούν τα Γερμανικά (17 σπουδαστές), τα Γαλλικά (14 σπουδαστές), 

τα Ρωσικά (3 σπουδαστές) και, τέλος, τα Ιταλικά (2 σπουδαστές). 

Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες σπουδαστές να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας τους πάνω σε μία σειρά από προτάσεις του σχετίζονται με τη σημασία της διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση. Ο υψηλός βαθμός συμφωνίας των 

σπουδαστών με το σύνολο σχεδόν των προτάσεων, επιβεβαιώνει τα έως τώρα αποτελέσματα ως προς 

την αξία που προσδίδουν οι σπουδαστές στην εκμάθηση ξένων γλωσσών κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες σπουδαστές συμφωνούν ότι οι ξένες γλώσσες είναι 

απαραίτητες για μια καριέρα σε τουριστικά/ επισιτιστικά επαγγέλματα (mean=4,55), ενώ είναι εξίσου 

σημαντικές για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους τουρίστες (mean=4,23). Θεωρούν, επίσης, σε 

μεγάλο βαθμό ότι ένας εργαζόμενος στον τουρισμό θα πρέπει να μιλάει τουλάχιστον δύο ξένες 

γλώσσες (mean=3,85). Ωστόσο, ασκούν κριτική ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται σήμερα 

η εκπαίδευση ξένων γλωσσών στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε μεγάλο βαθμό οι σπουδαστές 

συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο πλέον στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση να γίνει στροφή στη 

διδασκαλία και άλλων ξένων γλωσσών όπως Ρωσικά, Τούρκικα, Κινέζικα, κ.λπ. (mean=3,92), 

δηλαδή γλώσσες που ζητούνται σήμερα από την αγορά εργασίας λόγω της εισροής τουριστών από 

αυτές τις χώρες. Επίσης, συμφωνούν ότι γενικά στην ελληνική τουριστική εκπαίδευση θα έπρεπε να 

δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις ξένες γλώσσες (περισσότερες γλώσσες, περισσότερες ώρες) 

(mean=3,82), θεωρώντας ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένα τα προγράμματα τουριστικών 

σπουδών δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες τους. 

 
Πίνακας 2: Βαθμός συμφωνίας με προτάσεις για τη σημασία διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην ελληνική τουριστική 

εκπαίδευση 

 Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες για μια καριέρα σε 

τουριστικά/ επισιτιστικά επαγγέλματα 

4,55 0,935 

Οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες για την ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών στους τουρίστες 

4,23 0,947 

Πρέπει στην τουριστική εκπαίδευση να γίνει στροφή στη 

διδασκαλία και άλλων ξένων γλωσσών όπως Ρωσικά, 

Τούρκικα, Κινέζικα, κ.λπ. 

3,92 1,099 
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Ένας εργαζόμενος στον τουρισμό θα πρέπει να μιλάει 

τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες 

3,85 1,045 

Στην τουριστική εκπαίδευση θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερο 

βάρος στις ξένες γλώσσες (περισσότερες γλώσσες, 

περισσότερες ώρες) 

3,82 1,104 

Σημείωση: 1=Διαφωνώ απόλυτα, 5=Συμφωνώ απόλυτα 

3. Συμπεράσματα 

Οι ξένες γλώσσες είναι ένα παράθυρο στο κόσμο, στην κουλτούρα και τις νοοτροπίες άλλων 

λαών, στον τρόπο που σκέφτονται, που δρουν και που αντιδρούν. Σε επαγγέλματα όπου η προσωπική 

επαφή με τον κόσμο και η άμεση επικοινωνία επιβάλλεται και απαιτείται, η ευχέρεια επικοινωνίας 

σε άλλες γλώσσες δηλώνει αυτοπεποίθηση, προσφέρει σιγουριά, ευελιξία και προοπτικές που 

ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια κάθε κράτους. Η ενασχόληση με τον τουρισμό από οιαδήποτε θέση 

και το προσόν της επικοινωνίας μέσω της γλωσσομάθειας δεν μπορεί παρά να κάνει τον καθένα να 

νιώθει πολίτης του κόσμου. 

Ζώντας σε μία άκρως τουριστική χώρα, λοιπόν, η επιλογή ενός τέτοιου επαγγέλματος με βάση 

την έρευνα, είναι φυσικό επακόλουθο για πολλούς νέους οι οποίοι θεωρούν ότι θα είναι οικονομικά 

εξασφαλισμένοι και θα μπορούν ακόμη και να εργαστούν στο εξωτερικό. Ως προς την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών τα Αγγλικά είναι και εδώ ο «βασιλιάς» των γλωσσών, καθώς τα επιλέγει το 

μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων, ενώ ακολουθούν τα Γαλλικά και τα Γερμανικά ως γλώσσες 

επιλογής. Η πρότερη γνώση των Αγγλικών είναι σημαντικός παράγοντας επιλογής για τους 

σπουδαστές, καθώς τους διευκολύνει και τους μειώνει το φόρτο εργασίας. Ένα μεγάλο ποσοστό του 

δείγματος κατέχει τουλάχιστον ένα πτυχίο ξένων γλωσσών, κυρίως στα Αγγλικά, ενώ γλώσσες όπως 

τα Ρωσικά, τα Ισπανικά και λιγότερο τα Ιταλικά φαίνεται να ενδιαφέρουν ζωηρά τους νεότερους 

ερωτώμενους. Τελικά όλοι συμφωνούν στο ότι η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες γίνεται πολύ 

πιο ποιοτική όταν τους μιλά κανείς στη γλώσσα τους. Η έρευνα καταλήγει στο ότι νέες ξένες γλώσσες 

(Ρωσικά, Τούρκικα, Κινέζικα) είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στα προγράμματα σπουδών 

τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, τα οποία οφείλουν να μην είναι στατικά αλλά να 

αναδιαμορφώνονται, να ακολουθούν τις τάσεις και να προσαρμόζονται στις ανάγκες και της 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Η έρευνα γύρω από το θέμα των ξένων γλωσσών και τη σημαντικότητα της εκμάθησής τους 

είναι ανεξάντλητη και με πολλά ερωτήματα προς απάντηση που γεννιούνται συνεχώς. Η παρούσα 

έρευνα έδωσε μια πρώτη εικόνα των απόψεων των σπουδαστών ως προς τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν μαθήματα ξένων γλωσσών στα πλαίσια των σπουδών τους. Θα μπορούσε να 

συνεχιστεί εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στην ουσία της διδαχής αυτής. Τι διδάσκονται, πώς το 

διδάσκονται και με ποια μέσα, υπάρχει συγκεκριμένη ύλη που καλύπτεται ή είναι στην ευχέρεια του 

κάθε εκπαιδευτικού; Εξίσου ενδιαφέρον θα είχε η άποψη των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών των 

Σχολών. Τους παρέχονται τα μέσα για να κάνουν πιο ελκυστικό το μάθημα; Έχουν αντιληφθεί τις 

ανάγκες και απαιτήσεις των σπουδαστών τους; Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη μία έρευνα στους 

επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι οι δικές τους ανάγκες, σε ποιο βαθμό 

καλύπτονται από τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών και το επίπεδο των αποφοίτων που 

προσλαμβάνουν στις επιχειρήσεις τους. 
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ανάπτυξη  και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους εξοπλίσουν με τα  κατάλληλα εφόδια ώστε να 

οδηγήσουν τους μαθητές στη δική τους προσωπική και μαθησιακή  ανάπτυξη. 

https://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/
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Σκοπός της έρευνας   είναι η διερεύνηση των απόψεων  νηπιαγωγών για τον βαθμό ικανοποίησης 

τους, από την επιμόρφωση, στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.   

Η έρευνα  είναι ποσοτική με  ερωτηματολόγιο,  (χρήση κλίμακα Likert ). Το δείγμα ήταν ευκολίας ( 

80  νηπιαγωγοί).  

Το 1/3 του δείγματος  είναι νηπιαγωγοί με 10-19 χρόνια υπηρεσίας. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη 

απ’ ότι η υποχρεωτική, καλύπτει περισσότερο τις προσδοκίες, τις εκπαιδευτικές και προσωπικές 

ανάγκες και  έχει περισσότερα οφέλη  στην προσωπική  και   επαγγελματική  ανάπτυξη των 

Νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση  στον τρόπο οργάνωσης της 

προαιρετικής επιμόρφωσης και επιθυμούν διαφορετική δομή στην υποχρεωτική  με μικρότερο 

ακροατήριο.   

 

Λέξεις κλειδιά: υποχρεωτική- προαιρετική επιμόρφωση, προσωπική  -επαγγελματική 

ανάπτυξη. 

Εισαγωγή 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φαίνεται να  αποτελεί βασική προτεραιότητα και έννοιες 

όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της «ενεργούς πολιτειότητας» και η προσωπική  

ανάπτυξη φαίνεται να αποτελούν στόχοι μεγάλης  σπουδαιότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2006)  

τόνισε ότι: «το ενδιαφέρον, οι δεξιότητες και  οι ικανότητες  των εκπαιδευτικών, καθώς και η 

ποιότητα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων, αποτελούν βασικούς παράγοντες που 

συμβάλλουν στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας». 

Στις μέρες μας, η πολυπολιτισμικότητα, η συνεχόμενη παραγωγή νέας γνώσης, η ραγδαία 

επιστημονική και οικονομική πρόοδος, η αλλαγή των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών και κατά 

συνέπεια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, κάνει επιτακτική την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών και για  επικαιροποίηση  των γνώσεων τους (Χατζηγεωργίου, 1998). 

Η επιμόρφωση στοχεύει στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους εξοπλίσουν με τα  κατάλληλα εφόδια ώστε με τη σειρά τους 

να οδηγήσουν τους μαθητές  στον δρόμο της  προσωπικής ανάπτυξης και αναζήτησης της ταυτότητάς 

τους. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη Grossman (Φώκιαλη, 

Κουρουτσίδου & Λέφα, 2005), συνδέεται με την ανάπτυξη οραμάτων σε σχέση με την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τη σχολική κουλτούρα και στοχεύει στην συνειδητοποίηση του διευρυμένου ρόλου 

των εκπαιδευτικών,  σε μια απαιτητική σύγχρονη  σχολική πραγματικότητα. 

Άρα επιβάλλεται τόσο  η επιμόρφωση  όσο  και η επαγγελματική ανάπτυξη να στοχεύουν στον 

επαναπροσδιορισμό  της διδακτικής  διαδικασίας και της αναπλαισίωσης του ρόλου του σχολείου 

και των εκπαιδευτικών μέσα σε αυτό. Ο στόχος κάθε επιμόρφωσης   είναι η ανάπτυξη κριτικής-

στοχαστικής παρέμβασης για τον μετασχηματισμό της υπάρχουσας σχολικής πραγματικότητας 

(Μαυρογιώργος, 1999α). 

2.Μοντέλα και μορφές επιμόρφωσης  

Στην Ελλάδα , όπως και στις περισσότερες χώρες,  η τυπολογία της επιμόρφωσης καθορίζεται  

με βάση τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το κυρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο της κάθε εποχής, τις 

απαιτήσεις του  εκπαιδευτικού συστήματος και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως 

αυτές αναδύονται στην  εκπαιδευτική πράξη.   

Η επιμόρφωση διακρίνεται αρχικά σε υποχρεωτική και προαιρετική. 

Η υποχρεωτική αποτελεί  συχνά την εισαγωγική επιμόρφωση, αφορά νεοδιόριστους ή/και 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και στοχεύει στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Εφοδιάζει τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς με γνώσεις που αφορούν τις οργανωτικές δομές 

της εκπαίδευσης και  το  πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Η υποχρεωτική επιμόρφωση προσφέρει  
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γνώσεις σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, ψυχολογίας των παιδιών , διαχείρισης της σχολικής 

τάξης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην μαθησιακή διαδικασία. 

Αφορά επίσης την ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση η οποία διενεργείται συνήθως από τιο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.   ή  τα Π.Ε.Κ, είναι βραχύχρονη, (1 ημέρας συνήθως ), γίνεται  κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του σχολείου ,με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα, ενώ   

πραγματοποιείται για όλους τους  εκπαιδευτικούς, κυρίως όταν υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης σχετικά 

με αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, την εισαγωγή και διαχείριση καινοτόμων  

προγραμμάτων ή την εισαγωγή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας. 

Η υποχρεωτική επιμόρφωση αφορά επίσης τα στελέχη εκπαίδευσης και στοχεύει στην 

ενημέρωσή τους σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης της εκπαίδευσης και την διεύρυνση των γνώσεών 

τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010). 

Η προαιρετική επιμόρφωση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές και μόνιμους) 

και οι πάροχοι είναι συνήθως τα Π.Ε.Κ, οι σχολικοί σύμβουλοι, τμήματα των Α.Ε.Ι ή  άλλοι δημόσιοι 

ή ιδιωτικοί φορείς. Οι  προαιρετικές επιμορφώσεις  μπορεί να είναι βραχύχρονες ή μακράς διαρκείας 

και συνήθως  πραγματοποιούνται  εκτός διδακτικού ωραρίου. 

2.1. Προσεγγίσεις  

Ο Eraut  (1987 )αναφέρθηκε σε τέσσερις προσεγγίσεις σχετικά με την επιμόρφωση:  

α)  σε αυτή του  ελλείμματος (defect approach),  β) της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (growth 

approach), γ)  της προσέγγιση της αλλαγής (change approach) και  δ) της προσέγγιση της επίλυσης 

προβλημάτων (problem-solving approach).  

Η πρώτη προσέγγιση στηρίζεται στην παραδοχή του ελλειμματικού γνωστικού υπόβαθρου των 

εκπαιδευτικών είτε λόγω ανεπαρκούς αρχικής εκπαίδευσης, είτε λόγω αδυναμίας επικαιροποίησης 

των γνώσεών τους. 

 Η δεύτερη προσέγγιση εκλαμβάνει τον εκπαιδευτικό ως έναν επαγγελματία που αναπτύσσεται 

μέσω της  εμπειρίας, της καθημερινής πρακτικής, του αναστοχασμού και της εσωτερικής ανάγκης 

να επιμορφωθεί  προκειμένου να βελτιωθεί  ακόμη περισσότερο. 

 Το μοντέλο της αλλαγής στηρίζεται στην παραδοχή ότι τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί 

και επηρεάζονται από τις αλλαγές που συντελούνται σε επίπεδο οικονομικό, πολιτικό και ιδεολογικό. 

Οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν  να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα, επαναπροσδιορίζοντας τις 

ανάγκες τους  σε επαγγελματικό  και σε προσωπικό επίπεδο. 

 Τέλος, η προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων  στηρίζεται στην αναγκαιότητα  να 

καλλιεργήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες ζωής, αφού   χρειάζεται συχνά να επιλύσουν 

προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης που βασίζεται κυρίως στην διάλεξη και την εισήγηση   

δέχεται δριμεία κριτική αφού καθιστά τον εκπαιδευτικό παθητικό δέκτη πληροφοριών χωρίς καμιά 

δυνατότητα αυτενέργειας. 

 Σύμφωνα με τον Lieberman (1996), οι νέοι τύποι επιμόρφωσης οφείλουν να συντελούν στην 

επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και μπορούν να 

διακριθούν σε πέντε κατηγορίες: α) στην  επιμόρφωση εκτός σχολείου, β) στην ενδοσχολική 

επιμόρφωση, γ) την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, δ) την έρευνα-δράση και ε) τα δίκτυα μάθησης 

εκπαιδευτικών.   

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ενδοσχολικής επιμόρφωσης βρίσκεται η αυτονομία των 

σχολείων και η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις  επιμορφωτικές δράσεις, από τον 

σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγηση. Ο/η εκπαιδευτικός από παθητικός δέκτης πληροφοριών 

μετατρέπεται σε ενεργό μέλος αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας 

προγράμματα  στοχεύοντας στη καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη και  η λήψη 

αποφάσεων, συντελώντας στην εσωτερίκευση της επιμόρφωσης ως μια διαδικασία δια βίου μάθησης 

(Παπαναούμ, 2001). 
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Ο τρίτος τύπος, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση, δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη 

εύρεσης νέων και ευέλικτων μορφών μάθησης που να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στους/στις 

εκπαιδευόμενους/ες να ρυθμίζουν οι ίδιοι το πότε, πώς και με ποιο ρυθμό θα έχουν πρόσβαση στη 

νέα γνώση.  Με την βοήθεια της τεχνολογίας γεννήθηκε το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, που 

προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό στον χώρο και το χρόνο του/της 

εκπαιδευόμενου/ης  όπου και αν βρίσκονται. (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005). Ενθαρρύνει την 

αυτομάθηση η οποία στηρίζεται στην γνωστική αυτοκαθοδήγηση του ατόμου (Hiemstra,1994) και 

δεν παρακωλύει την  λειτουργία των σχολείων .  

Η Έρευνα-Δράση συνιστά έναν πιο «ενεργητικό» και συμμετοχικό τύπο επιμόρφωσης που 

ενσωματώνει τις  έννοιες της αυτομάθησης και αυτόνομης μάθησης  και θέτει τον εκπαιδευτικό στο 

επίκεντρο των δράσεων στον τρόπο υλοποίησης και αποτίμησης. Αντιμετωπίζει τον/την 

εκπαιδευτικό ως «στοχαζόμενο επαγγελματία» (Δακοπούλου,2002). Ο κύριος στόχος της Έρευνας-

Δράσης είναι, η βελτίωσης της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας  μέσω του μετασχηματισμού 

της γνώσης ενώ προϋποθέτει ένα ισχυρό θεωρητικό και επιστημολογικό υπόβαθρο από τους 

εκπαιδευτικούς, για να αναλύσουν και   να βρουν νέες βελτιωμένες  πρακτικές (Ζωγράφου ,2002). 

Το πέμπτο  είδος επιμόρφωσης είναι τα «Δίκτυα Μάθησης», τα οποία στηρίζονται στη 

φιλοσοφία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας ή/και άλλων 

σχολείων προκειμένου να μοιραστούν εμπειρίες, τεχνικές διδασκαλίας, καλές πρακτικές  

(Lieberman,1996). Αποτελεί μια καινοτόμο μορφή επιμόρφωσης αφού προσβλέπει όχι μόνο στη 

συνεργασία των σχολικών μονάδων αλλά και στην εμπλοκή άλλων φορέων όπως είναι π.χ τα 

Πανεπιστήμια, η συμμετοχή των οποίων αναβαθμίζει ποιοτικά την παρεχόμενη επιμόρφωση και 

ενισχύει τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. 

2.2. Οι τεχνικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Οι τεχνικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Κόκκος, 1998) περικλείουν όλα τα 

χαρακτηριστικά και τις αρχές των κυριοτέρων θεωριών μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Οι 

κυριότερες τεχνικές είναι :  

•   Εισήγηση: Αποτελεί την πιο παραδοσιακή τεχνική. Οι επιμορφούμενοι αρκούνται στο να 

καταγράφουν τα σημεία ενδιαφέροντος. Τα μειονεκτήματά  συνοψίζονται στην μη 

ενεργητική συμμετοχή και την αδυναμία καλλιέργειας της δημιουργικότητας των 

εκπαιδευομένων (Κόκκος,1998).  

•  Πρακτική Άσκηση: Μπορεί να πάρει τη μορφή ατομικής ή ομαδικής εργασίας και στοχεύει 

στην επεξεργασία ενός ζητήματος, την επίλυση ενός προβλήματος κτλ. Η τεχνική αυτή 

τοποθετεί τους/τις εκπαιδευόμενους/ες σε θέση ενεργού συμμετέχοντα/ουσας  μέσω της 

επίλυσης προβλημάτων (Κόκκος,1998).  

•   Μελέτη περίπτωσης: Βασίζεται  στην παρουσίαση ενός  υποθετικού παραδείγματος με 

σκοπό την σε βάθος διερεύνησή του, τον εντοπισμό των παραγόντων που οδήγησαν στο να 

διαμορφωθεί μια κατάσταση και την εξεύρεση πιθανών λύσεων (Κόκκος,1998). 

Ακολουθείται η αρχή της ενεργητικής μάθησης και ενισχύονται δεξιότητες όπως  της κριτικής 

σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων, ενώ εμπεριέχει στοιχεία αληθινών περιστατικών 

κάνοντας έτσι δυνατή τη  μεταφορά της «πραγματικής ζωής» στην τάξη. 

•   Παιχνίδι ρόλων: Η τεχνική αυτή στηρίζεται στο μοίρασμα ρόλων στους εκπαιδευομένους   

με στόχο την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών μέσω της βιωματικής 

προσέγγισης. Έτσι ενισχύεται η ενεργητική συμμετοχή, αναπτύσσονται δεξιότητες 

επικοινωνίας και δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για αλλαγή στάσεων.   

•  Ερωτοαπαντήσεις: Δεν αποτελεί αυτόνομη τεχνική αλλά συνδυάζεται με άλλες. 

Ενσωματώνει την «μαιευτική προσέγγιση» αφού μέσω ερωταποκρίσεων  στοχεύει στην 

γνωστική πρόσβαση σε σχέση με κάποιο γνωστικό αντικείμενο (Κόκκος,1998). 
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•   Συζήτηση: Αποτελεί μια τεχνική που ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων  και στοχεύει 

στην προσέγγιση ενός θέματος μέσω διαφορετικών οπτικών με στόχο την κατάθεση 

εναλλακτικών λύσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ο Jaques (2004) υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν  : η καθοδηγούμενη, η σταδιακή, η ελεύθερη και η ανοιχτή συζήτηση, χωρίς 

κάποιο αυστηρό πλαίσιο με απώτερο στόχο τον αναστοχασμό (Legge, 1971).  

•   Η χιονοστιβάδα: Πρόκειται για μια τεχνική που συγγενεύει με αυτή της συζήτησης 

ακολουθώντας όμως μια διαφορετική τεχνική. Γίνεται συνδυασμός δραστηριοτήτων γραπτού 

και προφορικού λόγου όπως επίσης ατομικών και ομαδικών εργασιών. 

•  Καταιγισμός ιδεών: Πρόκειται για την αυθόρμητη και εντελώς μη-καθοδηγούμενη 

έκφραση ιδεών, λέξεων, φράσεων και εικόνων, σχετικά με ένα ζήτημα (Κοκκός,1998). 

•   Επίδειξη: Η τεχνική  προσβλέπει στο να οδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στη μάθηση μέσω 

της παρατήρησης του/της εκπαιδευτή/τριας να εκτελεί μια συγκεκριμένη πρακτική την οποία 

καλούνται στη συνέχεια να επαναλάβουν. 

•     Ομάδες εργασίας :  Οι εκπαιδευόμενοι/ες δουλεύουν σε ομάδες,  μελετούν και επιλύουν 

προβλήματα, αναλύουν τις αιτίες ενός προβλήματος καταλήγοντας σε συμπεράσματα. Η 

τεχνική  ενισχύει την συνεργατικότητα και την αλληλεπίδραση (Γκιάστα, 1999). 

3.1. Μέθοδος της έρευνας 

3.1.1.Είδος έρευνας  

Ποσοτική έρευνα μικρής εμβέλειας, διερευνητική. Το δείγμα ήταν   ευκολίας :  80 ννηπιαγωγοί 

σε δημόσια ννηπιαγωγεία  του  Ηρακλείου . 

3.1.2. Εργαλείο έρευνας 

Αποστολή  ερωτηματολογίου  μέσω  email  στα σχολεία με   εθελοντική συμμετοχή των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το πλέον διαδεδομένο μέσο 

προκειμένου να συλλέξει κανείς δεδομένα από  συγκεκριμένο πληθυσμό σε  σύντομο χρονικό 

διάστημα (Παρασκευόπουλος, 1993). 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών .Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού 

τύπου οι οποίες επιτρέπουν την ποσοτική ανάλυση . Οι ερωτήσεις είναι σύντομες, αμερόληπτες, 

σαφώς διατυπωμένες και χωρίς χρήση τεχνικών ή εξειδικευμένων όρων .Η πλειοψηφία των 24 

ερωτήσεων είναι διατυπωμένες χρησιμοποιώντας την κλίμακα Likert , έχοντας πέντε τιμές    

απαντήσεων: «ποτέ», «σπάνια», «μερικές φορές», «συχνά» , «πάντα». 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων   

που αποσαφηνίζεται στην επιστολή που το συνοδεύει . 

3.1.3. Στατιστική επεξεργασία-Ζητήματα Αξιοπιστίας & Εγκυρότητας  

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου έγινε χρήση του στατιστικού 

πακέτου «SPSS 23». Οι στατιστικές αναλύσεις στηρίχτηκαν στην περιγραφική στατιστική με σκοπό 

τη  ταξινόμηση και παρουσίαση των πρωτογενών δεδομένων σε κατανοητή μορφή, εύρεση μέσων 

όρων, τυπικών αποκλίσεων και συχνοτήτων . 

Αναφορικά με την εγκυρότητα του ερευνητικού εργαλείου, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια 

ομάδα αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στον τομέα, (μεταπτυχιακές σπουδές) και 

από Σχολικούς Συμβούλους προκειμένου να ελέγξουν τρείς διαστάσεις της εγκυρότητας: τη 

φαινομενική εγκυρότητα, την εγκυρότητα περιεχομένου  και την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής . 

Η ομάδα προχώρησε στην επισήμανση βελτίωσης συγκεκριμένων ερωτημάτων, τα οποία 

λήφθηκαν υπόψη πριν τη τελική διαμόρφωση  του ερωτηματολογίου. 
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3.1.4. Σκοπός Έρευνας  

.  Σκοπός της έρευνας  είναι ή διερεύνηση των απόψεων  ννηπιαγωγών: α) για τον βαθμό 

ικανοποίησης   στην υυποχρεωτική  και  προαιρετική επιμόρφωση, β)   κατά πόσο υπάρχουν οφέλη 

και σε ποιους τομείς στην προσωπική και  επαγγελματική ανάπτυξη τους.   

3.1.5. Υποθέσεις  

1.Η  υποχρεωτική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη στην επαγγελματική  ανάπτυξη των 

νηπιαγωγών . 

2. Η προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη στην  προσωπική ανάπτυξη των 

νηπιαγωγών . 

3.Δεν υπάρχουν  διαφορές  στα οφέλη στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μεταξύ 

υποχρεωτικής και προαιρετικής επιμόρφωσης  των νηπιαγωγών .(  Null Hypothesis) 

4. Η υποχρεωτική επιμόρφωση έχει μεγαλύτερα μειονεκτήματα από ότι η προαιρετική 

επιμόρφωση. 

4. Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1. Δείγμα 

Το δείγμα  αποτελείται από 80  νηπιαγωγούς του Ηρακλείου  με σχέση εργασίας  μόνιμη  το 

70 % , από τις οποίες  30 %  είναι προϊσταμένες  (το υπόλοιπο 40%  είναι μόνιμες, χωρίς θέση 

ευθύνης.)  Το υπόλοιπο 30 % είναι αναπληρώτριες  νηπιαγωγοί. Από αυτές το 7,5% είναι 

προϊσταμένες.  

Το 41,30% του δείγματος είναι νηπιαγωγοί  με 10-19 χρόνια υπηρεσίας. Το ¼ περίπου του 

δείγματος δουλεύει  1 έως 9 χρόνια ( 25%), το 18,8 % δουλεύει  20 - 29  χρόνια και το 15% δουλεύει  

30 έως 39 χρόνια. Τα 3/ 4  του δείγματος δουλεύουν από 10 έως 39 χρόνια . 

Σε σεμινάρια, ή  διημερίδες,  εκτός ωραρίου, προαιρετική επιμόρφωση έχουν λάβει μέρος     

96,2 % του δείγματος. ΣΥΧΝΑ έχουν λάβει μέρος  48,8%, ΠΑΝΤΑ  18,8%, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ  

17,5%, ΣΠΑΝΙΑ 11,3%  . 

 

4.2. Σύγκριση απαντήσεων  στην υποχρεωτική και στην προαιρετική επιμόρφωση 

1Α. Η υποχρεωτική επιμόρφωση εντός εργασιακού ωραρίου  

   
ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙ

Α % 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΚΑΛΥΨΕ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

0 10 51,2 33,8 5 100 

ΚΑΛΨΕ ΕΚΠ/ΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

2,5 11,3 46,3 35 5 100 

ΚΑΛΥΨΕ ΠΡΟΣ/ΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

3,8 26,3 40 25 5 100 

 
1β. Η προαιρετική επιμόρφωση εκτός εργασιακού ωραρίου   

   
ΠΟΤ

Ε  % 

ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕ

Σ 

ΦΟΡΕΣ% 

ΣΥΧΝΑ % ΠΑΝΤ

Α % 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΚΑΛΥΨΕ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

 5,2 26 51,9 16,9 100 
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ΈΚΠ/ΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
 2,6 35,1 46,8 15,6 100 

ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  13 32,4 37,7 16,9 100 

 

 Η υποχρεωτική επιμόρφωση κάλυψε τις προσδοκίες των νηπιαγωγών : ΣΥΧΝΑ 33,8%, 

ΠΑΝΤΑ 5% (σύνολο:38,8%) ενώ η προαιρετική επιμόρφωση κάλυψε τις προσδοκίες τους,  ΣΥΧΝΑ  

51,9% και ΠΑΝΤΑ 16,9 %, (σύνολο 68,8% ),τριάντα μονάδες επιπλέον . 

Η  Υ.Ε. κάλυψε τις εκπαιδευτικές  ανάγκες ΣΥΧΝΑ  35% και ΠΑΝΤΑ 5% ενώ η Π.Ε. ΣΥΧΝΑ 

46,8% ,ΠΑΝΤΑ 15,6%, (σύνολο 63,4%). 

Η υποχρεωτική Επιμόρφωση κάλυψε τις προσωπικές  ανάγκες ΣΥΧΝΑ στο 25% και ΠΑΝΤΑ 

5 %, ενώ η προαιρετική επιμόρφωση κάλυψε τις ανάγκες ΣΥΧΝΑ   37,7% και ΠΑΝΤΑ  16,9% και 

μερικές φορές  32,4%, (σύνολο 87% ) . 

 
2α. Η Υποχρεωτική επιμόρφωση εντός εργασιακού ωραρίου   (08:00-14:00) 

   
ΠΟΤΕ  

% 

ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ% ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

Βοήθησε  προσωπική 

ανάπτυξη 

1,3 30 35 26,3 7,5 100 

Βοήθησε επαγγ/τική  

ανάπτυξη 

3,8 16,3 40 31,3 8,8 100 

 
 

2β. Η παραπάνω προαιρετική επιμόρφωση  εκτός εργασιακού ωραρίου  

   
ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛ

Ο 

Βοήθησε  προσωπική 

ανάπτυξη 

0 13 29,9 37,7 19,5 100 

Βοήθησε επαγγ/τική  

ανάπτυξη 

2,6 7,8 24,7 44,2 20,8 100 

 

Η υποχρεωτική επιμόρφωση βοήθησε στην προσωπική ανάπτυξη των ερωτώμενων ΣΥΧΝΑ  

26,3%, ΠΑΝΤΑ 7,5%, (σύνολο 33,8% ), ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΈΣ 35%, και ΣΠΑΝΙΑ 30 %, ενώ  η 

προαιρετική  βοήθησε στην προσωπική ανάπτυξη  ΣΥΧΝΑ 37,7%, ΠΑΝΤΑ 19,5% (σύνολο 57,2% 

), ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 29,9%. Άρα  87% των ερωτώμενων απάντησε ότι η προαιρετική επιμόρφωση 

βοηθάει  μερικές φορές, συχνά ή πάντα στην προσωπική τους  ανάπτυξη. 

Η υποχρεωτική επιμόρφωση βοήθησε στην  επαγγελματική ανάπτυξη των ερωτώμενων,  

ΣΥΧΝΑ 31,3%, ΠΑΝΤΑ  8,8 %, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 40%, ΣΠΑΝΙΑ 16,3%. Από την άλλη η 

προαιρετική επιμόρφωση  βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη  ΣΥΧΝΑ 44,2%, ΠΑΝΤΑ 20,8%  

και ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 24,7% (συνολικά το 90 %).  Άρα  η προαιρετική επιμόρφωση βοηθά πολύ 

περισσότερο  στην επαγγελματική  ανάπτυξη  σε σχέση με την υποχρεωτική. 

 
3α. Πού θεωρείτε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη στην επαγγελματική σας  ανάπτυξη 

 

ΟΦΕΛΗ 
 

ΣΠΑΝΙΑ % ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ % ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   11,7 36,4 35,1 16,9 100 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  2,6 24,7 54,5 18,2 100 
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3β. Που θεωρείτε ότι υπάρχουν περισσότερα  οφέλη στην  προσωπική σας ανάπτυξη  

 

ΟΦΕΛΗ 
 

ΠΟΤΕ  %2 ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 1,3 23,4 29,9 28,6 16,9 100 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  0 5,2 24,7 42,9 27,3 100 

 

         Στην υποχρεωτική επιμόρφωση δήλωσαν στην 3α: ΣΥΧΝΑ  35,1%, ΠΑΝΤΑ  16,9%, 

ενώ στην προαιρετική επιμόρφωση ΣΥΧΝΑ 54,5 %, ΠΑΝΤΑ  18,2% και ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ  24,7% 

( σύνολο 97,4%).  Επίσης στην υποχρεωτική επιμόρφωση δήλωσαν ότι υπάρχουν  οφέλη στην 

επαγγελματική ανάπτυξη  ΣΠΑΝΙΑ 11,7%. Άρα τα ¾ των νηπιαγωγών πιστεύουν πώς η προαιρετική 

επιμόρφωση προσφέρει περισσότερα οφέλη στην επαγγελματική ανάπτυξη συχνά ή πάντα  και το 

άλλο ¼ μερικές φορές. 

 Στην 3β στην υποχρεωτική επιμόρφωση δήλωσαν :ΣΥΧΝΑ  28,6%, ΠΑΝΤΑ 16,9 % (σύνολο 

45,5%), ενώ στην προαιρετική επιμόρφωση :ΣΥΧΝΑ 42,9% και ΠΑΝΤΑ 27, 3%, (σύνολο 70,2%). 

Ακόμα στην υποχρεωτική επιμόρφωση δήλωσαν οφέλη στη προσωπική ανάπτυξη :  ΣΠΑΝΙΑ   23, 

4 %, ενώ στην προαιρετική  ΣΠΑΝΙΑ  5,2%.  

 
4. Θα επιθυμούσατε η  υποχρεωτική επιμόρφωση να γινόταν με μικρότερο ακροατήριο ; 

   
ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 

2,5 6,3 21,3    31,3    38,8 100 

 

Στην παραπάνω  ερώτηση  η μεγάλη πλειοψηφία απαντάει :ΣΥΧΝΑ 31,3% ,  ΠΑΝΤΑ 38,8% 

, ενώ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ δηλώνουν  21,3%,( σύνολο 91,4 %). 
 

5α .Μείνατε ικανοποιημένη με τον χώρο που έγινε η υποχρεωτική επιμόρφωση ; 

  
ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 3,8 22,5 32,5 33,8 7,5 100 

 
5β.  Μείνατε ικανοποιημένη  με τον χώρο που έγινε  η προαιρετική επιμόρφωση ; 

  
ΠΟΤΕ  

%2 

ΣΠΑΝΙΑ % ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ % ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΑΝΟΠ/ΣΗ  2,6 3,9 37,7 40,3 15,6 100 

 

Στην παραπάνω  ερώτηση,  στην υποχρεωτική  επιμόρφωση,  δήλωσαν ΣΥΧΝΑ 33,8% και 

ΠΑΝΤΑ 7,5%,  ενώ στην προαιρετική επιμόρφωση τα  ποσοστά είναι ΣΥΧΝΑ 40,3% ,ΠΑΝΤΑ 15,6 

% και ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ το 37,7% (συν. 93,7%).  Επίσης στην υποχρεωτική επιμόρφωση δηλώνουν 

ικανοποιημένοι με τον χώρο  ΣΠΑΝΙΑ  22,5%  και  ΠΟΤΕ  3,8 %. 
 

6. Θα επιθυμούσατε  η υποχρεωτική επιμόρφωση  να είχε διαφορετική οργάνωση-δομή ; 

 

 ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙΑ % ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝ

Α % 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣ

Η 

1,2 3,7 16,3 33,8 45 100 
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7. Μείνατε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έγινε  η προαιρετική επιμόρφωση; 

  
ΠΟΤΕ  

% 

ΣΠΑΝΙΑ % ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ % ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 2,6 1,3 31,2 53,2 11,7 100 

 

Στην υποχρεωτική επιμόρφωση στην ερώτηση αν επιθυμούσαν να έχει διαφορετική οργάνωση 

– δομή,  η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε: ΠΑΝΤΑ 45%, ΣΥΧΝΑ 33,8%,   ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 

16,3%,(σύνολο 95,1%). Αυτό δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν έμειναν 

ικανοποιημένες από την οργάνωση και την δομή της υποχρεωτικής επιμόρφωσης.  

 Στην ερώτηση αν έμειναν ικανοποιημένες με τον τρόπο που έγινε η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

επιμόρφωση  οι νηπιαγωγοί απάντησαν :  ΣΥΧΝΑ 53,2%, ΠΑΝΤΑ  11,7%,  ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 

31,2% (σύνολο  96,1%). 
8α.  Τι μειονεκτήματα έχει η υποχρεωτική εντός εργασιακού ωραρίου επιμόρφωση ; 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤ

Α 

 
ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙΑ 

% 
ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  
ΣΥΧΝΑ 

% 
ΠΑΝΤΑ 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 
2,5 6,3 22,5 30 38,8 100 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ 12,5 21,3 46,3 16,3 3,8 100 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 
7,5 27,5 28,7 33,8 2,5 100 

ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
8,8 23,8 45 16,3 6,3 100 

 

 

8β. Τι μειονεκτήματα έχει η προαιρετική, εκτός εργασιακού ωραρίου,  επιμόρφωση ; 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΟΤΕ  % ΣΠΑΝΙΑ 

% 

ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ%  

ΣΥΧΝΑ 

% 

ΠΑΝΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 5,2 44,2 31,2 16,9 2,6 100 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ 5,2 49,4 37,7 6,5 1,3 100 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ 9,1 45,5 32,5 9,1 3,9 100 

ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

9,1 51,9 24,7 13 1,3 100 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΧΡΟΝΟΥ 

 
1,3 15,6 23,4 44,2 15,6 100 

 

Τα μειονεκτήματα στην υποχρεωτική επιμόρφωση  είναι: α) Το μεγάλο ακροατήριο :  ΠΑΝΤΑ 

38,8%, ΣΥΧΝΑ 30 %, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 22,5% (σύνολο 91,3%), β) ο ακατάλληλος χώρος, 

ΣΥΧΝΑ 33,8%, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 28,7%, ΠΑΝΤΑ 2,5%(σύνολο 65%), γ) μη προσαρμογή των 

θεμάτων, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 45%,  ΣΥΧΝΑ, 16,3%, ΠΑΝΤΑ 6,3% (σύνολο 67,6%). 

Τα μειονεκτήματα στην προαιρετική επιμόρφωση είναι: α)Η έλλειψη χρόνου,(εκτός 

εργασιακού ωραρίου) ΣΥΧΝΑ 44,2%, ΠΑΝΤΑ 15,6%, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 23,4 % (σύνολο 

83,2%).Αντίθετα με τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής επιμόρφωσης στη προαιρετική επιμόρφωση 

τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη κλίμακα ΣΠΑΝΙΑ  και τα μικρότερα στο  ΠΑΝΤΑ. Έτσι 

: η μη προσαρμογή των θεμάτων είναι μειονέκτημα  ΣΠΑΝΙΑ 51,9% , ΠΟΤΕ  9,1% ( σύνολο 61%),  

τα θέματα για λίγους είναι μειονέκτημα ΣΠΑΝΙΑ στο 49,4%, ΠΟΤΕ   5,2%.   
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4.3. ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Ποτέ 1   - Πάντα 5 

 

 ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  4,17 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3,97 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3,96 

ΒΡΗΚΑΝ ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3,68 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΤΗ ΤΑΞΗ 3,56 

  ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ   3,53 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ –

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ       3,45 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ       3,4 

 

4.4. ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΙ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚ/ΝΟ ΕΡΓ/ΣΙΑΣ                 3,93   

ΚΑΛΥΨΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ                               3,8   

ΟΦΕΛΗ                                                        3,8   

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΑ ΝΗΠΙΑ                   3,79   

ΚΑΛΥΨΕ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ                   3,75   

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ                               3,74   

ΒΟΗΘΗΣΕ ΕΠΑΓ/ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                 3,72   

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ -ΚΑΙΝ.ΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                 3,71   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ    ΤΡΟΠΟΣ                                3,7   

ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ                                                      3,68   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ                  3,66   

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ                                        3,63   

ΒΟΗΘΗΣΕ  ΠΡΟΣ/ΚΗ ΑΝΑΠ/ΞΗ                              3,63   

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΘ/ΚΕΣ ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ        3,63   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ                 3,62   

ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                        3,59   

ΚΑΛΥΨΕ ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ                    3,58 

4.5.Υποθέσεις  

Η 1η υπόθεση δεν επαληθεύτηκε. Η προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη στην 

επαγγελματική ανάπτυξη  σε σχέση με την υποχρεωτική επιμόρφωση, σύμφωνα με τα  % και τους 

μέσους όρους των απαντήσεων των νηπιαγωγών. 

 Η 2η  υπόθεση επαληθεύτηκε. Η προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη στην 

προσωπική ανάπτυξη (όσο και στην επαγγελματική) σε σχέση με την υποχρεωτική επιμόρφωση. 

Η 3η υπόθεση (Null)  δεν επαληθεύτηκε. Η προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη 

τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ανάπτυξη σε σχέση με την υποχρεωτική 

επιμόρφωση ,σύμφωνα  με τα ποσοστά  και τους Μ.Ο. των απαντήσεων. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

266 

 

 Η 4η υπόθεση  επαληθεύτηκε. Η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος  επιθυμεί διαφορετική 

δομή και οργάνωση στην υποχρεωτική επιμόρφωση, μικρότερο ακροατήριο και πιο κατάλληλους 

χώρους διεξαγωγής. 

5. Συμπεράσματα 

 Σύμφωνα με την βιβλιογραφία   δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ αποτελεσματικών  

και μη  αποτελεσματικών πρακτικών επιμόρφωσης, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συμπληρωματικά η μία της άλλης αλλά και  κάθε μια ενδείκνυται για συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Όλες στοχεύουν στην ενίσχυση  συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στην επίτευξη βέλτιστων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων  συνδέοντας  την θεωρία με την πράξη(Κόκκος,1998).   

   Στην έρευνα μας σε 80 νηπιαγωγούς του  Ηρακλείου διαφαίνονται τα παρακάτω  

συμπεράσματα : 

Η προαιρετική επιμόρφωση έχει περισσότερα οφέλη από ότι η υποχρεωτική επιμόρφωση, 

καλύπτει περισσότερο τις προσδοκίες,  τις εκπαιδευτικές και προσωπικές ανάγκες των νηπιαγωγών 

και έχει περισσότερα οφέλη στην προσωπική και στην  επαγγελματική  ανάπτυξη τους .  

Οι νηπιαγωγοί δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον τρόπο οργάνωσης της προαιρετικής 

επιμόρφωσης και επιθυμούν διαφορετική δομή στην υποχρεωτική επιμόρφωση με μικρότερο 

ακροατήριο και βιωματικά εργαστήρια ενώ θεωρούν  μειονέκτημα το μεγάλο ακροατήριο. Επίσης 

μπόρεσαν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν περισσότερο στην προαιρετική επιμόρφωση . 

Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι χρειάζονται να γίνουν προσαρμογές, αλλαγές και βελτιώσεις 

στις ημερίδες της υποχρεωτικής επιμόρφωσης. Να διεξάγονται σε μικρότερο ακροατήριο,  

χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις και βιωματικές - συνεργατικές τεχνικές. 
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«ΚΕΙΜΕΝΑ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ»: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
 

Πετρά Βασιλική 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη 

Η Λογοτεχνία-Γλώσσα της Α΄ Λυκείου αποτέλεσαν την ευκαιρία να μιλήσουμε για έμφυλες 

ταυτότητες στο πλαίσιο εκπαιδευτικής έρευνας δράσης με κεντρικό άξονα τις ενότητες Τα Φύλα στη 

Λογοτεχνία και αφήγηση-περιγραφή-οπτική γωνία-επιχείρημα. Δουλέψαμε μέσα από ποικιλία 

κειμένων και εικόνων, διαγράφοντας σπειροειδή πορεία μέσα στον χρόνο. Αναζητήσαμε το ευάλωτο 

«πρόσωπο» που βιώνει την επισφάλεια, κυρίως τη γυναίκα και συζητήσαμε σε ποιο βαθμό 

καθορίζεται από τη συγκυρία και πώς την επεξεργάζεται. Τα εν λόγω «κείμενα» υποκίνησαν 

«μαραθώνιους» συζητήσεων και δημιουργικές εργασίες από τους μαθητές Γενικού Λυκείου που 

κατέληγαν στο σύγχρονο συμφραζόμενο της πανδημίας (Covid-19). Τα θέματα που μας 

απασχόλησαν ήταν: εκμετάλλευση, προσφυγοποίηση, στιγματισμός-αυτομομφή, «πολιτική» 

υποβάθμιση υποκειμένων που κατέστησαν «αποκείμενα». Η υλοποίηση έλαβε χώρα, αρχικά στην 

παραδοσιακή τάξη και έπειτα εξ αποστάσεως, με τη σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. 

Αξιολογήθηκε ψηφιακά και με ομάδες εστίασης μαθητών διά ζώσης. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά 

στο σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας και καλλιέργησαν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, 

κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας.  

 

Λέξεις κλειδιά: αποκείμενα, επισφάλεια, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα  

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αφορά τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας 

στην Α΄ Λυκείου (47 μαθητές), κατά το πρώτο τετράμηνο του διδακτικού έτους 2020-2021. Το 
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κεντρικό θέμα που μας απασχόλησε ήταν η επισφάλεια που βιώνει το ευάλωτο υποκείμενο στον 

χρόνο και πώς την επεξεργάζεται.  

Η ενότητα τα Φύλα στη Λογοτεχνία μας πρόσφερε ένα σταθερό πλαίσιο, ώστε να αναζητούμε 

αναγνωστικές εμπειρίες και παραδείγματα διαχείρισης της έμφυλης ταυτότητας, ιδίως της 

γυναικείας, στο περελθόν-παρόν. Επίσης, κείμενα δημοσιογραφικού, επιστημονικού, ψηφιακού 

λόγου γύρω από το ίδιο θέμα έγιναν αντικείμενο πραγμάτευσης στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι 

ενότητες αφήγηση-περιγραφή-οπτική γωνία-πειθώ-επιχείρημα και ποικιλία σημειωτικών πόρων και 

τεχνικών δημιουργικής μάθησης, αποτέλεσαν το «δημιουργικό μέσο» για να προσεγγίσουμε τα υπό 

πραγμάτευση κείμενα.  

Την αναζήτησή μας κατ’ αρχάς τροφοδότησε η επικαιρότητα γύρω από τα θέματα της 

εργασιακής εκμετάλλευσης ή υπερεργασίας της γυναίκας, με το πρόσχημα της κρίσης ή με το δέλεαρ 

της καριέρας-ανέλιξης. Έπειτα, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στο «προσφυγικό» και στα φαινόμενα 

κακοποίησης, βίας – σεξουαλικής, λεκτικής ή άλλης σε βάρος του άντρα ή της γυναίκας στον 

καλλιτεχνικό χώρο.  

Σκοπός της έρευνας ήταν η κατανόηση και η κριτική τοποθέτηση των μαθητών πάνω στις 

έμφυλες ταυτότητες σε συνθήκες επισφάλειας, με δεδομένη την επαναδιαπράγμάτευσή τους σήμερα. 

Πρόκειται για τμήμα σχεδίου δράσης, που υλοποιείται στο πλαίσιο έρευνας δράσης, με στόχο την 

εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, μακριά από προσωπικές, μαθησιακές, 

κοινωνικές ή άλλες άλλες αναχαιτίσεις.  

Η επιλογή του θέματος, όπως υπέθεσε η διδάσκουσα, θα μπορούσε να υποκινήσει τη 

συμμετοχή των μαθητών και την κατασκευή κοινωνικού νοήματος εκ μέρους τους στη διά ζώσης, 

αλλά και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσα στη συνθήκη της πανδημίας (Cov-19). Προς αυτή 

την κατεύθυνση, η διδάσκουσα θεώρησε ως απαραίτητη προϋπόθεση τον εμπλουτισμό και την 

αναπλαισίωση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Η παρούσα εργασία εκκινεί από την εισαγωγή και τη σκοποθεσία της ερευνητικής διαδικασίας. 

Στο κυρίως μέρος κατατίθεται η θεωρητική τεκμηρίωση σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες στο 

σήμερα, το παιδαγωγικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η έρευνα, η ίδια η ερευνητική μέθοδος, 

το σχέδιο δράσης και τα αποτελέσματα. Ακολουθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το σύγχρονο συμφραζόμενο της κρίσης  

Η κρίση που βιώνει το γυναικείο υποκείμενο, ιδίως μετά το 2010 και η εσωτερίκευση εκ μέρους 

του νέων ρόλων προκειμένου να επιβιώσει, επιβεβαιώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι γυναίκες 

στο σύγχρονο συμφραζόμενο εμφανίζονται να υπόκεινται σε μια νέα κηδεμονία από τους άντρες και 

να απογυμνώνονται από ελευθερίες που είκοσι χρόνια παλαιότερα ήταν εμπεδωμένες (Foucault, 

2013). Η αγορά φαίνεται να παράγει εξουσιαστικούς λόγους που τις θέλουν επαγγελματικά και 

οικονομικά υποδεέστερες του άντρα, ευάλωτες μέσα στο πλαίσιο της αυτοτροφοδούμενης 

δημοσιονομικής λιτότητας και της κοινωνικής ανασφάλειας. Η συνθήκη αυτή, υπαγορεύει μια 

κατάσταση γυναικείας επισφάλειας πολιτικά «χρήσιμης», ώστε οι γυναίκες να μην διεκδικούν 

ρόλους, αλλά να δέχονται την «ευεργεσία» των αντρών-φορέων εξουσίας (Παπανικολάου, 2018: 15-

16).  

Ουσιαστικά, φαίνεται πως η κρίση είναι γένους θηλυκού. Η γυναίκα εξοστρακίζεται 

συστηματικά, με βία και με τέχνη από τον πρότερο ασφαλή χώρο δράσης και θετικής προβολής της. 

Δεν αυτοκαθορίζεται, αλλά γίνεται παρακολούθημα της ζωής των άλλων, αποκανονικοποιείται, ώστε 

να θωρακιστεί η κοινωνία και κανονικοποιείται εκ νέου. Δεν αποτελεί «κείμενη» ταυτότητα, 

υποκείμενο ή αντικείμενο, αλλά αποκείμενο (abject). Καθίσταται ανίκανη να χαρτογραφήσει ένα νέο 

πεδίο δράσης ή να χαράξει τα όρια του υπάρχοντος πεδίου δράσης (της), ακόμη και να πενθήσει για 

αυτή την κατάσταση (Αθανασίου, 2007: 17 ∙ Buttler, 2008: 40).  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

269 

 

Γενικότερα το προφίλ της εποχής – αυτό της υπαμειβόμενης τηλεργασίας, της αδιαφορίας για 

τις ευάλωτες ομάδες των νέων ή ενηλίκων αντρών (neet, άνεργοι, παραβατικοί, άρρωστοι, 

μετανάστες) και των γυναικών (άγαμες μητέρες, κακοποιημένες, οροθετικές, χωρίς εκπαίδευση, 

αλλοδαπές-πρόσφυγες) έχει μεταβολιστεί πλήρως. Στον καιρό των μνημονίων, της ανεργίας, των 

απολύσεων, των περικοπών σε χρήματα και άδειες – ακόμη και για εκείνες που είναι κάτοχοι 

πτυχίου/ων, η γυναίκα, είναι τρωτή και ανήμπορη να αντιδράσει (πρεκαριοποιείται) (Ζαϊμάκης 2015: 

31-34). Οι γυναικείες συλλογικότητες γνωρίζουν πρωτοφανή υπονόμευση ή υπολειτουργούν και δεν 

προβλέπεται πολιτική παρέμβαση και βελτίωση των πραγμάτων (Καρακιουλάφη, Σπυριδάκης, 2017: 

9-36). 

Ο καταιγισμός καταγγελιών αναφορικά με την κακοποίηση των γυναικών – λεκτική, σωματική, 

ψυχολογική στον καλλιτεχνικό χώρο – επιβεβαιώνει τα πράγματα. Παράλληλα, αναδύεται μια άλλη 

όψη του προβλήματος που θέλει και τους άντρες να βιώνουν παρόμοια κρίση και απαξίωση στον 

κοινωνικοπολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.  

2.2. Θωρητική Παιδαγωγική θεμελίωση 

Η Κριτική Παιδαγωγική αντιλαμβάνεται το σχολείο ως δυναμικό κοινωνικό πεδίο όπου 

συναντώνται ταυτότητες. Εστιάζεται στον μετασχηματιστικό, δημοκρατικό, χειραφετικό ρόλο της 

εκπαίδευσης, εφόσον ωθεί τα συμμετέχοντα υποκείμενα να κατανοήσουν ποιες δυνάμεις 

διαμορφώνουν τη ζωή τους και ποιες γλώσσες-γραμματισμοί θα τους ενισχύσουν, ώστε να τη 

βελτιώσουν. Τους κινητοποιεί να συνειδητοποιήσουν πώς, μέσα από τη διαδικασία της κριτικής 

σκέψης, μπορούν να λειτουργούν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, που καθορίζουν τα γεγονότα και 

την κοινωνική αλλαγή (McCowan, 2009: 25). 

Ουσιαστικά, μέσα στη μαθησιακή διαδικασία, μαθητές και εκπαιδευτικοί επεξεργάζονται 

συνεχώς την προσωπική τους εμπειρία για τα πράγματα, πλουτίζοντας το κοινωνικό αφήγημα με 

υποκειμενικότητες και νέες οπτικές. Αποπλαισιωμένοι μαθησιακοί πόροι, σχέσεις εξουσίας, 

κανονικοποιημένα πλαίσια και η συμβατική αντίληψη του «κοινού νου» εξοστρακίζονται. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, το μάθημα λειτουργεί ως υπό διαπραγμάτευση υλικό και ο/η κάθε μαθητής/τρια 

γίνεται συνδιαμορφωτής του. Υπό αυτό το πνεύμα, δεν υπάρχουν «δυνατοί» και «αδύναμοι» 

μαθητές, αλλά μαθητές (Giroux, 2011: 73).  

Το κοινωνικό εποικοδομητιστικό μοντέλο μάθησης, στη διά ζώσης και στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, πρεσβεύει ότι ο μαθητής κατασκευάζει τον νοητικό του κόσμο αλληλεπιδρώντας με τους 

συμμαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι, το εκπαιδευτικό υλικό και με 

τις προηγούμενες εμπειρίες (Lave, Wenger, 1991: 40-90 ∙ Vigotsky, 1978: 121-133). Οι οπαδοί του 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πραγμάτευση αυθεντικών προβλημάτων. Προκρίνουν την 

ανακαλυπτική διάθεση, την ενεργό δραστηριότητα των μαθητών/τριών και τον διαμοιρασμό των 

γνωστικών πόρων. Ιδιαίτερα σημασιοδοτούν τη γνωστική «σύγκρουση», τον αναστοχασμό και την 

ανατροφοδότηση (Μικρόπουλος κ.ά., 2011: 112-129). 

Αυτή η ολιστική οπτική στηρίζεται από τη βιωματική μάθηση, τη μέθοδο project και την 

εργασία σε μικρές ομάδες. Ο/η διδάσκων/ουσα αξιοποιεί τη διαθεματική και τη διεπιστημονική 

προσέγγιση, που αντιλαμβάνεται τη γνώση ως ενοποιημένο όλον να εισδύει και να συμπληρώνει τα 

υπάρχοντα νοητικά σχήματα και όχι να είναι κατακερματισμένη κάθετα ή οριζόντια. Ως εμψυχωτής-

διευκολυντής καλείται να κάνει προσομοίωση καταστάσεων – πραγματικών ή/και αναπαριστώμενων 

και καλεί τους/τις μαθητές/τριες να «πάρουν θέση» (Αγγελάκος, 2003: 114-115).  

Η Λογοτεχνία μπορεί να αναδείξει τη διαθεματική προσέγγιση για αυτό και επιλέγεται από 

πλήθος εκπαιδευτικών διεθνώς. Το λογοτεχνικό κείμενο μεταφέρει μια πιο ισχυρή εκδοχή της 

πραγματικότητας. Δίνει νέο νόημα στα πράγματα μέσα από τη δύναμή της να ανακατασκευάζει τον 

κόσμο, να συγκινεί και να προκαλεί αισθητική απόλαυση, να ανάγει στο διαχρονικό-διηνεκές 

(Καλογήρου, Λαλαγιάννη, 2005: 34-36). 

Η αξιοποίηση ποικιλίας σημειωτικών πόρων που συνδέονται με την εμπειρία του μαθητή, 

γλωσσικών-κειμενικών ή μη (ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφος), η διασημειωτική 
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μεταστοιχείωσή τους, η ανοιχτή διδασκαλία και η κριτική πλαισίωση υποκινούν την κριτική στάση 

του μαθητή/τριας (Kalantzis, 1999). Το υποκείμενο θεωρεί ως ομότιμο τον συμμαθητή με τον οποίο 

μοιράζεται την εμπειρία-οπτική. Παράλληλα, «διαβάζει» το κοινωνικό συμφραζόμενο με μια νέα 

ανάγνωση, επαναδιαπραγματεύεται αρχέτυπες αναπαραστάσεις και μοιράζεται τις προσδοκίες του 

(Barthes, 2007: 137-143 ∙ Loh, 2004: 477-504).  

Η δημιουργικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με την έκφραση του εαυτού-της 

ομάδας, με την αποκλίνουσα σκέψη, με τη μάθηση μέσω πράξης και παιχνιδιού. Αναγνωρίζεται η 

σημασία της στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας 

και των αλληλοσυγκρουόμενων ρόλων που βιώνει το υποκείμενο. Η δημιουργική γραφή και ο 

πολυτροπικός εγγραμματισμός «ανοίγουν» το μάθημα και εμπλέκουν τους μαθητές (Dawson, 2005: 

62-76 ∙ Donelly, 2012: 71-73 ∙ Iser, 1978: 280).  

3. Έρευνα 

3.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε το μοντέλο «σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση, 

στοχασμός-αναστοχασμός» με επάλληλους κύκλους σπείρας. Κάθε φάση οικοδομούσε την επόμενη 

και βελτίωνε την προηγούμενη. Το σχέδιο δράσης ήταν ρευστό και διαμορφωνόταν μέσα από τον 

κριτικό στοχασμό-αναστοχασμό, την ανατροφοδότηση και τη δημιουργικότητα (Carr, Kemmis, 

1997: 220). Η υλοποίηση αφορούσε δυο τμήματα του Γενικού Λυκείου Δοξάτου (47 μαθητές 

συνολικά – 23 και 24 αντίστοιχα για καθένα από τα τμήματα) και τη διδάσκουσα φιλόλογο. 

Διευκολυντικό ρόλο στη διαδικασία είχε ο διευθυντής του σχολείου (φιλόλογος), ενώ κριτικός φίλος 

ήταν συνάδελφος από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας. Οι μαθητές συμμετείχαν στον 

σχεδιασμό – ανασχεδιασμό και τις αξιολογήσεις του Προγράμματος.  

Το εν λόγω μοντέλο ενισχύθηκε από τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, της 

προετοιμασίας, της επώασης-έμπνευσης-ενεργοποίησης, του στοχασμού-αξιολόγησης, της 

επαλήθευσης-επικοινώνησης-επικύρωσης (Ξανθάκου, 2011: 48 ∙ Cropley, Cropley, 2011: 212). Το 

μοντέλο των τριών σταδίων των Lewin-Shein για την εισαγωγή της καινοτομίας (ξεπάγωμα, αλλαγή 

και σύνδεση με το όραμα του σχολείου, ενδυνάμωση), αποτέλεσε τον καμβά πάνω στον οποίο 

υλοποιήθηκε το πρόγραμμα (Μπρίνια, 2008: 358).  

Η ερευνητική διαδικασία αξιολογήθηκε από την αρχή προκειμένου να διερευνηθεί η εμπλοκή 

των μαθητών. Με απλά διερευνητικά ερωτήματα οι μαθητές εξέφρασαν τις προτιμήσεις τους, 

σχετικά με την επιλογή των υπό πραγμάτευση κειμένων και του ψηφιακού υλικού, στο ψηφιακό 

περιβάλλον του Υπουργείου Παιδείας (Webex, e-class, e-me). Κατέθεσαν τις παρατήρησεις και τις 

προτάσεις τους στα «δωμάτια συνομιλίας» ή σε padlet με σχόλια του τύπου «μου αρέσει επειδή…», 

«δεν μου αρέσει επειδή…», «προτείνω να… επειδή» ή με «αγώνες λόγων» και με εργασίες. Το υλικό 

αυτό ομαδοποιούνταν και γινόταν αντικείμενο επεξεργασίας. Οι ίδιες οι εργασίες των μαθητών 

αξιολογήθηκαν σε εργαστήρια αμοιβαίας κριτικής, ψηφιακά ή στην παραδοσιακή τάξη.  

Η τελική αξιολόγηση της διαδικασίας έγινε διά ζώσης (22 και 24/02/2021) στο Αναγνωστήριο 

του σχολείου από τα δύο τμήματα της Α΄ Λυκείου, χωρισμένα το καθένα σε 5 μεικτές ομάδες 

εστίασης. Η επεξεργασία του λόγου των μαθητών έγινε με Ανάλυση Λόγου. Επιλέχτηκε αυτός ο 

τρόπος επειδή οι μαθητές δεν τυποποιούν τις απαντήσεις τους, εκφράζονται καλύτερα μέσα από τον 

διάλογο και αναδύονται οι ρόλοι των υποκειμένων έρευνας (Βασιλοπούλου, 2010: 671-698). Η 

αποτίμηση του βιώματος των μαθητών διαμεσολαβήθηκε από τις αντιλήψεις της ερευνήτριας, 

σύμφωνα με την ερμηνευτική φαινομενολογία (Σαπουντζή-Κρέπια, 2005).  

  Ο οδηγός συνέντευξης εκπονήθηκε από τους μαθητές και τη διδάσκουσα και εμπλουτίστηκε 

με νέα θέματα, τα οποία αναδύθηκαν μέσα από τη διαδικασία. Διερευνήθηκε η άποψή τους για το 

ευάλωτο υποκείμενο στο παρελθόν και το παρόν μέσα από τη συνεξέταση Γλώσσας-Λογοτεχνίας, 

για τον σχεδιασμό-οργάνωση, η συμμετοχή και η ποιότητα της συνεργασία τους. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

271 

 

3. 2. Υλοποίηση 

Τα πρώτα κείμενα που είδαμε αφορούσαν τη γυναίκα και τον άντρα στο εγγύς παρελθόν (20ος 

αιώνας έως το 1970) και μέσα στο πλαίσιο της νεώτερης μετά-ηθογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, 

αξιοποιήσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Δ. Κανελλόπουλου Ο θάνατος του αστρίτη το 

ομώνυμο διήγημα, Το άλογο, Η μάνα δεν ήξερε γράμματα, Η δωρεά. Επίσης, αξιοποιήσαμε τη 

συλλογή Κόμπο τον κόμπο της Δ. Λουκά και τα διηγήματα Singer, Κόμπο τον κόμπο. Τα κείμενα 

αυτά, επιλέχτηκαν επειδή αναπαριστούν με εύγλωττο και κατανοητό τρόπο το υποκείμενο σε κρίση, 

μέσα στην αδιατάραχτη κανονικότητα της επαρχιακής ζωής.  

Ένα χρονικό άλμα στη Λογοτεχνία του β΄ μισού του 19ου αιώνα, και η επαφή μας με το 

Αμάρτημα της μητρός μου του Γ. Βιζυηνού, Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη, Η Τιμή και το Χρήμα, 

Πίστομα του Κ. Θεοτόκη, επιβεβαίωσαν ότι τα πάθη του ανθρώπου δεν διέφεραν πολύ. Οι υποθέσεις 

που πραγματεύονταν τα εν λόγω έργα μεταγράφηκαν μέσα από τον δημιουργικό λόγο των μαθητών, 

αναπαραστάθηκαν και «εκδικάστηκαν» σε «εικονικές» δίκες με την οπτική του σήμερα και του τότε 

(«πλάκωμα» του βρέφους στο Αμάρτημα της μητρός μου και «ταφή» του στο Πίστομα, ευθύνη 

μάνας, στάση του άντρα ή/και των άλλων).  

Τα πρόσωπα μέσα σε παρόμοια δεδομένα πάσχουν, αυτορρυθμίζονται και επιβιώνουν μέσα 

στις ασυμμετρίες που αναπαράγονται. Αυτές αφορούν την κατισχύουσα ανδρική ταυτότητα, που 

συχνά παλεύει για την επιβίωση, χωρίς να πάψει να αγνοεί τις ομορφιές της ζωής (γυναίκα, πιοτό), 

τις προκλήσεις της ελληνικής φύσης, την αντίρρηση ή την επιβουλή του άλλου άντρα.  

Η γυναικεία ταυτότητα φαίνεται να υπολείπεται, αλλά ουσιαστικά κρατά τη δύναμή της μέσα 

στο οικογενειακό και το κοινωνικό συμφραζόμενο, καθώς έχει τον πλήρη έλεγχο της τεκνογονίας 

και της ανατροφής του παιδιού. Η γυναίκα – γιαγιά, μάνα θηλάζουσα, εργάτρια, αγωνίζεται 

τελεσφόρα για την επιβίωση, μέσα στα προδιαγεγραμμένα πλαίσια. Οι πλησίον είναι «φίλοι» ή 

«εχθροί» και όχι οι άγνωστοι, αόρατοι «άλλοι». Η εξουσία των ανθρώπων, των τοπικών αρχών και 

εμμονών είναι ακατάλυτη και πανταχού παρούσα, αλλά η κρατική υπερεξουσία και επιβολή δίνεται 

υπαινικτικά και σε κάθε περίπτωση δεν φτάνει «κάτω».  

Άντρας και γυναίκα είναι ήρωες ή αντικείμενα προς χρήση, όπως και τα υποζύγια. Τα παιδιά, 

ανεξαρτήτως φύλου, δεν χρειάζεται να βαδίσουν σε μονοπάτια αχάρτογράφητα, «αρρωσταίνουν» ή 

χάνουν την ταυτότητα και τον δρόμο του «γυρισμού». Οι γονείς επαναλαμβάνουν σε αυτά ό,τι και οι 

προηγούμενοι και καθορίζουν σχεδόν ολοκληρωτικά τη ζωή τους, ενώ το σχολείο είναι πολυτέλεια. 

Ακόμη και η γλώσσα είναι κοινή για όλους: ιδιόλεκτη, διόλου δυσανάγνωστη – κυριολεκτική είτε 

μεταφορική, εκφραστική συναισθημάτων και απωθημένων σκέψεων, καθημερινό πόνημα. Τα 

αρχέτυπα – ανθρώπινα ή αξιακά είναι γνωστά. Οι βίοι διαγράφονται ομόκεντροι και υπάλληλοι, ενώ 

οι χαρακτήρες είναι πλαστικοί και οι πράξεις τους κατανοητές.  

Στα παλαιότερα κείμενα, η ασθένεια αποτελεί και για τα δυο φύλα γρίφο ή πρόβλημα – όχι 

προς επίλυση, αλλά μοίρα-νομοτέλεια θεόδοτη, ενώ η κοινωνική ηθική είναι εγνωσμένη. Δεν 

συναντά κανείς τη ρευστότητα ή την ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση του σήμερα μέσα σε 

παράλληλους, ασύμπτωτους και αποσυνάγωγους βίους ανθρώπων. Δεν συναντά την τωρινή 

αδυναμία σε αποθέματα ψυχής να καθορίσουν της ζωής τους. Ούτε τον πολιτικό δαρβινισμό, την 

κρατική απόρριψη και τον αυτοπεριορισμό των ανθρώπων εξαιτίας της κοινωνικής αντίληψης.  

Στο παρελθόν, ο κοινωνικός νόμος είναι απολύτως κατανοητός με τις επιτρέψεις και τις 

απαγορεύσεις του. Καμιά διαφορετική τύχη δεν επιφυλάσσεται για κανέναν στον ορίζοντα, παρά 

μόνο αν απομακρυνθεί από την ύπαιθρο. Η ανισότητα είναι δεδομένη, η κινητικότητα σε μια άλλη 

τάξη είναι αφύσικη, τα πρόσωπα είναι «ευτυχισμένα» ή τυχερά μέσα στην εκάστοτε συνθήκη. Η 

όποια εντροπία «αυτορρυθμίζεται», η παραβατικότητα τιμωρείται εκ Θεού ή ανθρώπου με φυσικό-

αποδεκτό τρόπο και η δυσκολία αντιμετωπίζεται ομοιοστατικά.  

Στη Γλώσσα μας απασχόλησαν θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις των δυο φύλων μετά τη 

δεκαετία του ’80, την εφηβεία, τον διάλογο των γενεών, τη γλώσσα ενηλίκων και εφήβων, την 

επικοινωνία – ψηφιακή ή άλλη. Ακόμη, αφορούσαν τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό-

Συμβουλευτική, τη δυνατότητα για μάθηση (τυπική-μη τυπική-άτυπη), την πρόσβαση στην εργασία 
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και στα εχέγγυα που απαιτεί κάτι τέτοιο για κάθε φύλο. Αναζητήσαμε αναχρονιστικούς θεσμούς ανά 

τον κόσμο που δεν επιτρέπουν τα υποκείμενα να ρυθμίσουν αυτόνομα τη ζωή τους όπως η προίκα 

στην Ανατολή. Επίσης, είδαμε θέματα όπως καριέρα, υπερεργασία, τηλεεργασία, trafficking, 

οικονομική εκμετάλλευση, ανεργία για τα δυο φύλα, ιδρυματοποίηση-στιγματισμός στη Δύση. 

Κείμενα, εικόνες, ψηφιακό υλικό (πχ. η παράσταση Γλάρος του Άντον Τσέχοφ, το ντοκυμαντέρ 

Ερείπια της Ζωής Μαυρουδή) από την επικαιρότητα ανέδειξαν τη δυσκολία των υποκειμένων να 

επικοινωνήσουν, να προσπελάσουν την απρόσωπη εξουσία, να υπερασπιστούν τη διαφορετικότητα 

και την αυτοτέλειά τους.  

Εφεξής, παρατηρήσαμε ότι τα τραγούδια κατόρθωναν να «δείξουν» τα πρόσωπα και τα θέματα 

που μας απασχόλησαν, έκτυπα. Δουλέψαμε πάνω στα: Ο Γιάννης, ο φονιάς, Η ρόζα η ναζιάρα, Είμαι 

η Μαίρη Παναγιωταρά, Μαμά γερνάω, Το σίδερο, Τρίτο στεφάνι, Roothless, The Outsider, It’s 

Man’s Man’s World (ερμηνευτικός διάλογος και δημιουργική γραφή).  

Έπειτα, μας απασχόλησε στη Λογοτεχνία, το κείμενο του Γ. Ιωάννου Στου Κεμάλ το σπίτι. Το 

κείμενο αυτό, μας έδωσε την ευκαιρία για να προσεγγίσουμε ενσυναισθητικά το θέμα της βίαιης 

απόσπασης από τον τόπο, κάνοντας αναγωγή στο σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα. Στη Γλώσσα 

μιλήσαμε για ιθαγένεια, στάση της πολιτικής εξουσίας, άσυλο, εκπαίδευση των ασυνόδευτων 

εφήβων στη χώρα υποδοχής. 

Το κείμενο άνοιξε διακειμενικό διάλογο με: 

• το ποίημα της Κικής Δημουλά Υλικά 

• το τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου Τι με κοιτάς 

• αφηγήσεις νεοπροσφύγων εφήβων (Μονόλογοι σε καραντίνα) 

• μαρτυρίες προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής 

• αφηγήσεις-συνεντεύξεις «οικείων» των μαθητών 

• εικαστικά «Εγκατάσταση» Β. Κανιάρη), ταινίες («Νύφες» του Π. Βούλγαρη, «Αίνιγμα», Α. 

Φατούρου - Α. Ντούσια). 

Το εν λόγω υλικό έχει αποτεθεί στο ψηφιακό περιβάλλον της ηλεκτρονικής τάξης, μαζί με τις 

δημιουργικές εργασίες των μαθητών («ανεστραμμένη τάξη»). Ψηφιακά συνεργατικά έγγραφα και 

ένα padlet, στήριξαν τη διαδικασία.  

Οι μαθητές έγραψαν δημιουργικά σε εργαστήρια ψηφιακά και διά ζώσης, κάνοντας 

αναδομήσεις-μετασχηματισμούς πάνω στα κείμενα, τα ποιήματα, τα τραγούδια αναφοράς και το 

ψηφιακό υλικό («Ξεκλειδώνοντας κείμενα…»). Έδωσαν φωνή στα έμφυλα υποκείμενα και 

εμπλούτισαν τον γραπτό τους λόγο με υλικό από την εμπειρία τους και την επικαιρότητα. Έγραψαν 

και παρουσίασαν ημερολόγια, επιστολές, μονολόγους, διηγήματα, ποιήματα και συμμετείχαν σε 

λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς (πχ. Πεντζίκη).  

Δούλεψαν ακόμη, με την εικόνα («Διαβάζοντας εικόνες…»), πλουτίζοντας με νέες 

αναπαραστάσεις τα υπάρχοντα δεδομένα. Επίσης, δημιούργησαν σχετικά βίντεο (για τη σεξουαλική 

κακοποίηση), λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά δεδομένα και τη «δίκαιη χρήση» τους. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, δόθηκε έμφαση στην προσωπικότητα και την πειθώ του δημιουργού-συμμετέχοντα, στη 

διαδικασία της δημιουργίας, στο συγκείμενο και στο «προϊόν» καθαυτό. Οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν εργασίες για δημιουργική έκφραση. Ακόμη και οι δοκιμασίες που έγραψαν, 

διαμορφώθηκαν δημιουργικά (Η ρόζα, η ναζιάρα).   

3. 3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι μαθητές είχαν ενεργό ρόλο συνολικά στη διάρκεια της υλοποίησης. Στην αρχή «χάνονταν» 

μέσα στο υλικό, ενώ τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους αφορούσαν κυρίως το γεγονός ότι έπρεπε 

να δουλεύουν στην e-class και το διαδίκτυο, το οποίο είχαν συνδέσει σε μεγάλο βαθμό με τη 

«χαλάρωση». Παρόλα αυτά, όταν αρχίσαμε να βαθαίνουμε την έρευνά μας πάνω στο θέμα της 

τρωτότητας-κανονικοποίησης των υποκειμένων, εμπλάκηκαν ουσιαστικά. Επιπλέον, προοδευτικά 

συνειδητοποίησαν πόσο εύκολο ήταν να επικοινωνούν, να σχεδιάζουν, να έχουν όλοι πρόσβαση σε 

μια κοινή βάση ψηφιακών δεδομένων και να λύνουν προβλήματα.  
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Δήλωσαν πως είναι ενδιαφέρον να εξετάζονται μαζί η Γλώσσα και η Λογοτεχνία και πως η 

ενότητα τα Φύλα στη Λογοτεχνία είναι «κανάλι για να μιλήσου[ν] για τα πρόσωπα» ή να 

«συγκρίνουν το παρελθόν με το σήμερα». «Βρήκα[ν]τον εαυτό» τους στις εργασίες που 

επικεντρώνονται σε θέματα όπως «ασυνόδευτοι πρόσφυγες», «ανεργία, τηλεργασία, πολιτική 

εκμετάλλευση», «ανασφάλεια», «σεξουαλική κακοποίηση».  

Από τις εργασίες απόλαυσαν περισσότερο «τα τραγούδια και τις εικόνες με νόημα», τα 

«διλήμματα και τις δίκες», «όταν πλάθαμε χαρακτήρες», «που γράφαμε δημιουργικά διαγωνίσματα». 

Είπαν πως «όλο αυτό έμοιαζε με παιχνίδι» και έφερνε «ανακούφιση και χαρά στους μαθητές που το 

είχαν με το γράψιμο» ή «ανακάλυπταν ταλέντα». Παράλληλα, δήλωσαν ότι είναι δύσκολο «να 

απολαύσεις το μάθημα σε μια οθόνη», εκτός από τις περιπτώσεις που δούλευαν σε «ομάδες στα 

δωμάτια» ή συμμετείχαν «στα polling», αλλά έμαθαν να «γράφουν ψηφιακά» και «συνεργάστηκαν».  

Οι μαθητές αξιολόγησαν επίσης τη συμμετοχή της διδάσκουσας. Είπαν ότι: είναι «φιλική», 

«συστηματική», «κάνει ανατροφοδοτήσεις», «υποστηρίζει ατελείωτα και πιο γρήγορα πεθαίνεις», 

αλλά «δεν βαθμολογεί συχνά», «βάζει deadlines», «φέρνει σύγχρονα θέματα στο τραπέζι της 

συζήτησης», «μιλάει για τα προσωπικά δεδομένα και τα επαγγέλματα», «δεν δραματοποιεί», «μας 

ξυπνάει», «διαβάζει τις εργασίες με ενθουσιασμό», «εκείνο το διαγώνισμα με τη Ρόζα…».  

Καλύτερη επιλογή κειμένων θεώρησαν τα «Μαμά γερνάω», «Στου Κεμάλ τα σπίτι», «Το 

Πίστομα» και τα κείμενα μαθητών σχετικά με τις έμφυλες ταυτότητες. Δήλωσαν πως ήθελαν να δουν 

κι άλλες ταινίες και ότι «ήταν καλό που σχολίαζα[ν] στο padlet και στα chat». Ένιωσαν «σημαντικοί, 

επειδή ακουγόταν οι προτάσεις όλων», «δεν βρίσκαμε έτοιμη την οργάνωση, αλλά τη 

δημιουργούσαμε» και «μιλούσα[αν] με τη δική [τους] ματιά».   

4. Συμπεράσματα 

Οι μαθητές έγιναν κατασκευαστές νοήματος σε μια φάση της μαθησιακής διαδικασίας, κατά 

την οποία βίωναν τη συνθήκη λόγω Covid. Ανταποκρίθηκαν στα διά ζώσης μαθήματα και χάρηκαν 

τους αγώνες λόγων και τα διλήμματα, τα κείμενα ή τις δημιουργικές εργασίες γύρω από το θέμα των 

ταυτοτήτων και της τρωτότητάς τους, ειδικά στο σήμερα, μια και στο παρελθόν «ήταν όλοι ίδιοι». Η 

προσωπική εμπειρία και η υποκειμενική σκοπιά, η ματιά του άλλου και η «ατελείωτη κουβέντα» 

έδωσαν νόημα στη σχολική και στην άλλη ζωή μας. Η πραγμάτευση «αυθεντικών προβλημάτων», η 

έρευνα, η ανακάλυψη-αυτοαποκάλυψη των μαθητών μέσα από την εργασία πάνω σε κοινές ιδέες-

υλικά-πόρους, έδωσαν νόημα στην καθημερινή επαφή μας, τη γεμάτη ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη 

πως «μπορούμε όλοι».  

Κατανόησαν ότι το σύγχρονο ευάλωτο υποκείμενο – προπάντων η γυναίκα – καθορίζεται από 

τη συγκυρία και τους μηχανισμούς της εξουσίας πιο δραστικά από ό,τι στο παρελθόν. Γίνεται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης, στιγματίζεται και αυτοαπαξιώνεται. Ζει σε συνθήκες επισφάλειας, 

οικονομικής ή άλλης, ασήμαντο «αποκείμενο». Μια ταυτότητα σε κρίση που δεν λαμβάνεται υπόψη, 

ρυθμίζεται έξωθεν η ζωή του και κανονικοποιείται ερήμην του. Υπόκειται σε πολλαπλή υποτέλεια 

και σπάνια δύναται να μεταστρέψει τη στιγμή επ’ ωφελεία (του).  

Η συνεξέταση της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας, η δύναμη του λογοτεχνικού κειμένου να 

δημιουργεί ταυτότητες, να αναζητά αρχέτυπα αλλά και τα θέματα της επικαιρότητας, έδωσαν 

περιεχόμενο σε αυτό που κάναμε και λειτούργησαν χειραφετικά για τους μαθητές. Πολλαπλασίασαν 

την εικόνα μας για τον κόσμο για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Η αξιοποίηση ποικιλίας 

σημειωτικών πόρων κρατούσε τη διάθεση-συμμετοχή των μαθητών ενεργή. Η έκπληξη και ο 

δημιουργικός τρόπος γραφής-εξέτασης, οι συνεργατικές εργασίες τούς αιφνιδίασαν ευχάριστα και 

τους κατέστησαν «αναγνώστες» του εαυτού τους.  

Συμμετείχαν με την ψυχή τους στα ψηφιακά μαθήματα, ακόμη και εκείνοι που αμφισβητούσαν 

ότι κάτι τέτοι μπορεί να επιτευχθεί. Φαίνεται πως ένα θέμα προκλητικό, όπως τα ευάλωτα υποκείμενα 

μπορεί να υποκινήσει το ενδιαφέρον, αρκεί να αναπλαισιωθεί, να παρακολουθήσει τις εφηβικές 

ανάγκες-εμπειρίες και να εμπλουτιστεί από την πολυαισθητηριακή εμπειρία. Μοιάζει με κάποιου 

είδους συνενοχή «υπό όρους» το να μιλά ο/η εκπαιδευτικός με εικόνες, να αφήνει το παιχνίδι και το 
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χιούμορ να ξεχειλίσουν στη διάρκεια των μαθημάτων και παράλληλα να πραγματεύεται σοβαρά 

θέματα. Βίωσαν θετικά τη διαδικασία και οι πιο αδύναμοι μαθητές ή εκείνοι που ήταν «αφανείς» και 

είχαν «κρυφό» ταλέντο στο γράψιμο. Έδειξαν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο και στη διδάσκουσα, 

επειδή η προσπάθεια ήταν κοινή.  

Οι μαθητές οργάνωσαν τα μαθήματα και πήραν θέση πάνω σε «σοβαρά πολιτικά» θέματα που 

θα τους απασχολήσουν στο μέλλον. Αξιολόγησαν αυτό που μοιραστήκαμε από κοινού και 

στοχάστηκαν πάνω σε πραγματικά προβλήματα, σε μια φάση άρσης της «κανονικότητας», μιλώντας 

με άξονα το τρωτό υποκείμενο.  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν αφενός η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των νηπιαγωγών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων και αφετέρου η μελέτη της επίδρασης  των δημογραφικών και επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών. Για την εκτίμηση του επιπέδου 

της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Dinham & Scott, το 

οποίο σε προηγούμενες έρευνες έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά για χρήση σε 

εκπαιδευτικούς.  Συγκεντρώθηκαν 102 έγκυρα ερωτηματολόγια. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 

βρέθηκε υψηλή (Cronbach’s Alpha=0.96). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί ανέφεραν 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τους παράγοντες «Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών» και  

«Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη». Μέτριο ήταν το επίπεδο ικανοποίησης 

από παραμέτρους όπως το «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» και τα «Χαρακτηριστικά της 

εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού». Ο παράγοντας «Αλλαγή και βελτίωση στην 

εκπαίδευση» εμφάνισε τη χαμηλότερη βαθμολογία επαγγελματικής ικανοποίησης των νηπιαγωγών. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την εξέταση του ρόλου των δημογραφικών και επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην εργασιακή ικανοποίηση σε 

σχέση με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σπουδές, την θέση ευθύνης και τη σχέση 

εργασίας των συμμετεχόντων νηπιαγωγών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, Νηπιαγωγοί, Παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης 
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1.Εισαγωγή 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια σημαντική και συχνά μελετημένη συμπεριφορά 

των εργαζομένων (Κάντας, 1998·Luthans, 2011).Έχει επισημανθεί ότι η ικανοποίηση από την 

εργασία συσχετίζεται με την εργασιακή επιτυχία ή αποτυχία (Koustelios, 2001), την 

παραγωγικότητα, την απόδοση του υπαλλήλου και την πρόθεση του να εγκαταλείψει την εργασία 

του (Spector, 1997· Symitsi et al, 2018), καθώς και τον βαθμό της συνολικής ικανοποίησης  του από 

τη ζωή, την ψυχική και σωματική υγεία του και την μακροζωία (Tharenou 1993).  

Παρόλο που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων ορισμών, η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι ουσιαστικά μια συναισθηματική και θετική αντίδραση του 

ατόμου σε μια εργασία ή σε συγκεκριμένες πτυχές μιας εργασίας (Spector, 1985· Locke,1976),  που 

απορρέει από την αξιολόγηση του για τις εργασιακές του εμπειρίες  (Weiss, 2002).  

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες εντοπίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την επαγγελματική ικανοποίηση. Οι θεωρίες ικανοποίησης εργασίας έχουν μια ισχυρή 

αλληλοεπικάλυψη με τις θεωρίες που εξηγούν τα ανθρώπινα κίνητρα, αν και η «φύση αυτής της 

σχέσης δεν είναι ξεκάθαρη» (Mullins 2015, σελ.315) κι αυτό γιατί το κίνητρο αποτελεί μια βασική 

διαδικασία επαγγελματικής ικανοποίησης, αλλά και οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι έχουν κίνητρα να 

μην εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να προσφέρουν ποιοτικότερες υπηρεσίες (Christen  et al, 

2006).  

Οι θεωρίες της εργασιακής ικανοποίησης ταξινομούνται σε δύο ομάδες, σύμφωνα με τη «φύση 

των θεωριών» (Luthans 2011):  

Θεωρίες περιεχομένου, ή αλλιώς οντολογικές θεωρίες (Maslow,1954- McGregor, 1960- 

Herzberg, 1966- Alderfer, 1972- McClelland,1961), που αναφέρονται σε παράγοντες που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και παρακινούν τους υπαλλήλους, όπως είναι η 

αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών, καθώς και η ιεράρχηση και η απόκτηση των αξιών του 

ατόμου (Ηλιοφώτου κ.ά.,2014).  

Θεωρίες διαδικασίας ή μηχανιστικές (Vroom,1964- Porter & Lawler,1967-Adams, 1976-

Locke,1976-Hackman & Oldham, 1975) που επιχειρούν να περιγράψουν την διαδικασία στην οποία 

μεταβλητές, όπως οι ανάγκες, οι αξίες και οι προσδοκίες, αλληλοεπιδρούν και συσχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας που πρέπει να παραχθεί, αλλά και με την εργασιακή ικανοποίηση 

(Brown & Lent,2013). 

2.Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μπορεί να θεωρηθεί ως  η συναισθηματική 

αντίδραση στην εργασία τους (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Κατέχει κεντρικό ενδιαφέρον στην 

εκπαιδευτική βιβλιογραφία (Crossman & Harris, 2006 ·Saiti, 2007), λόγω της προβλεπτικής 

επίδρασής της σε μεταβλητές που σχετίζονται με την εργασιακή απόδοση και μελετάται είτε ως 

ανεξάρτητη είτε ως εξαρτημένη μεταβλητή (Κάντας, 1998).  

Όταν λαμβάνεται ως ανεξάρτητη μεταβλητή, θεωρείται ότι αποτελεί αιτία ή καθοριστικό 

παράγοντα για πολλές συμπεριφορές στην εργασία ενός ατόμου (Κάντας 1998). Η μειωμένη 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που είναι αποτέλεσμα των   αυξανόμενων πνευματικών 

και συναισθηματικών απαιτήσεων που αντιμετωπίζουν, συνδέεται ταυτόχρονα με αυξημένο 

εργασιακό άγχος και εξάντληση (Kyriacou & Sutcliffe, 1977· Zembylas & Papanastasiou, 2004).  Οι 

επιδράσεις της πίεσης αυτής επηρεάζουν όχι μόνο τη σωματική και ψυχολογική υγεία τους, αλλά και 

την «αίσθηση» της αποτελεσματικότητάς τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο, η οποία αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της μάθησης και της επιτυχίας των 

μαθητών (Collie et. al, 2012) .  

Η διερεύνησή της ως εξαρτημένη μεταβλητή  επικεντρώνεται  κυρίως στο να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία, οι οποίοι 

διακρίνονται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες (Κάντας, 1998, σελ.114· Παπακωνσταντίνου 

& Αναστασίου, 2013, σελ.164). 
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Οι ενδογενείς παράγοντες αφορούν «το περιεχόμενο της εργασίας», όπως η ελευθερία επιλογών 

ως προς την επιτέλεση του έργου, η χρήση δεξιοτήτων, η ποικιλία δραστηριοτήτων, ο βαθμός 

υπευθυνότητας (Κάντας, 1998, σελ.114· Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013, σελ.164) και 

άλλα, ενώ οι εξωγενείς παράγοντες συσχετίζονται με «το περιέχον πλαίσιο» διεξαγωγής της εργασίας, 

δηλαδή τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια, τις αμοιβές,  το ωράριο και έχει διαπιστωθεί ότι 

επηρεάζουν την ικανοποίηση από το επάγγελμα των εκπαιδευτικών (Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013, σελ.164).  

Παρόλα που έχουν εκπονηθεί αρκετές έρευνες που αφορούν την επαγγελματική ικανοποίηση  

των εκπαιδευτικών περιορισμένες είναι οι έρευνες στους νηπιαγωγούς.  

Το εκπαιδευτικό έργο των νηπιαγωγών είναι πολύπλοκο και απαιτητικό. Από μια πληθώρα 

διεπιστημονικών ερευνών υποστηρίζεται ότι οι μαθητές που φοίτησαν σε οργανωμένα κέντρα 

προσχολικής αγωγής και νηπιαγωγεία, έχουν αναπτύξει κοινωνικοσυναισθηματικές και ακαδημαϊκές 

δεξιότητες, οι οποίες καθορίζουν και τη μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή  τους σε πολλούς τομείς της 

ζωής τους ((Sim et al., 2018·Χριστοδούλου- Γκλιάου, 2010).  

Αυτά τα μακροπρόθεσμα οφέλη έχουν οδηγήσει πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια να δώσουν 

προτεραιότητα στην εξασφάλιση ποιοτικής προσχολικής αγωγής σχεδιάζοντας επικεντρωμένες 

πρωτοβουλίες (Council of the European Union, 2019).  

Σήμερα, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις, όπως: 

αυξημένος αριθμός απαιτούμενων καθηκόντων, χαμηλές αποδοχές, ελλείψεις στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις, υψηλός αριθμός μαθητών ανά τάξη, μαθητές από ποικίλα  εθνοτικά, 

κοινωνικοοικονομικά ή οικογενειακά περιβάλλοντα, χαμηλό κοινωνικό σεβασμό, ελλιπή και 

περιστασιακή επιμόρφωση από το Υπουργείο Παιδείας (Lazzari, 2014·Ταραλάϊκου, 2015). 

Ταυτόχρονα μειώθηκαν οι δαπάνες για τη παιδεία, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(ΙΟΒΕ,2019).  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει σε αυξημένο εργασιακό άγχος που έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην εργασιακή ικανοποίηση των νηπιαγωγών, όπως αποδεικνύονται από τα 

αποτελέσματα μελετών (Rentzou, 2015).  

Ενώ ο σημαντικός  ρόλος της εργασίας των νηπιαγωγών για την ανάπτυξη των παιδιών 

αναγνωρίζεται ευρέως, τα ερευνητικά δεδομένα για την επαγγελματική ικανοποίηση τους ειναι 

περιορισμένα (Τσανάκα, 2016). 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1. Στόχος της παρούσας έρευνας 

Η παρούσα εμπειρική έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής 

ικανοποίησης των νηπιαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Eπιμέρους στόχος αποτέλεσε η μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών και επαγγελματικών 

χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών. 

3.2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2020 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος. 

Για την εκτίμηση του επιπέδου της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο των  Dinham & Scott, όπως αυτό αποδίδεται στα ελληνικά από τους Ηλιοφώτου 

κ.ά., (2014). Σε αυτό το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο αποτελείται από 56  προτάσεις, οι 

ερωτώμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας  που αισθάνονται, 

μέσω μίας 5-βαθμης κλίμακας Likert. Στην κλίμακα αυτή  μέτρησης της επαγγελματικής 

ικανοποίησης (Ηλιοφώτου, 2014), διαμορφώνονται πέντε παράγοντες και συγκεκριμένα οι εξής: 

1. «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού» (διδασκαλία με τους 

μαθητές και επιτεύγματα των μαθητών) 
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2. «Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση»  

3.«Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» 

4. «Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» 

5. «Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών»  

Η καταχώρηση των δεδομένων, καθώς και η ανάλυση που παρουσιάζεται στη συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics 26. 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε υψηλή τιμή του δείκτη εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s Alpha=0.96). 

3.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

3.3.1. Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών δεδομένων 

Το συνολικό δείγμα της έρευνας ήταν 102 γυναίκες νηπιαγωγοί. Από τα αποτελέσματα της 

κατανομής της ηλικίας παρουσιάζεται πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος  (47.1%) ήταν μεταξύ 

41-50 ετών (Εικόνα.1).  

 
Εικόνα 3. Κατανομή της ηλικίας του δείγματος 

 

Αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση όπως παρατηρείται στο παρακάτω 

διάγραμμα, τα 86 άτομα (84.3% ) ήταν έγγαμοι (Εικόνα.2). 

 
 

Εικόνα 4. Διάγραμμα οικογενειακής κατάστασης του δείγματος 
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Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας τους το 55.9% από τους 102 ερωτηθέντες είχαν 11-20 έτη 

υπηρεσίας (Εικόνα.3). 

 

 
Εικόνα 3. Κατανομή χρόνου προϋπηρεσίας στο δείγμα 

 

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες το 52,0% δήλωσαν ότι ήταν απόφοιτοι του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών, το 23,5% της Σχολής Νηπιαγωγών και το 24,5% του  Τμήματος Επιστημών 

στην Προσχολική Αγωγή (Εικόνα.4). 

 

 

 
Εικόνα 4 Κατανομή των αποφοίτων Σχολών του δείγματος 

 

Ως προς τους επιπλέον τίτλους σπουδών, από το σύνολο των ερωτηθέντων, οι 29 (46.8%) 

φοίτησαν στην ΑΣΠΑΙΤΕ και το Διδασκαλείο, οι 23 (46,8%) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού, ενώ οι 10 (16.1%) δεύτερου πτυχίου.  

 Τέλος τα αποτελέσματα της κατανομής του δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά «θέση 

ευθύνης των νηπιαγωγών», «σχέση εργασίας των νηπιαγωγών» και «λειτουργικότητα νηπιαγωγείου»  

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 Κατανομή της θέσης ευθύνης, σχέσης εργασίας και λειτουργικότητας νηπιαγωγείου του δείγματος 

  N % 

Θέση ευθύνης 

Εκπαιδευτικός 80 78.40% 

Προϊστάμενος/η-

Διευθυντής/τρια 
22 21.60% 

 Σύνολο 102 100.0% 

Σχέση εργασίας 
Μόνιμος/η 71 69.60% 

Αναπληρωτής/τρια 31 30.40% 

 Σύνολο 102 100.0% 

Λειτουργικότητα 

νηπιαγωγείου 

Μονοθέσιο 15 14.70% 

Διθέσιο 33 32.30% 

Τριθέσιο 27 26.50% 

Τετραθέσιο και άνω 27 26.50% 

 Σύνολο 102 100.0% 

 

3.3.2 Επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των νηπιαγωγών 

Όσον αφορά το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης, η μέση τιμή (Mean) και η τυπική 

απόκλιση (SD) για τις παραμέτρους επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με τους 102 

συμμετέχοντες κατανέμεται ως εξής: «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού» παρουσιάζει Mean: 2.7 με SD: 0.7, «Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση» 

Mean:2.3 με SD: 0.7, «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» Mean: 3.1 και SD: 0.6, «Κοινωνικές 

σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» Mean: 3.7 και SD: 0.7 και «Συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών» Mean: 4.0 και SD: 0.5 (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2. Κατανομή του μέσου όρου και τυπικής απόκλισης των παραμέτρων επαγγελματικής ικανοποίησης 

  
Valid 

N 
Min Mean SD Max 

Χαρακτηριστικά της εργασίας 

και επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού 

102 1.0 2.7 .7 5.0 

Αλλαγή και βελτίωση στην 

εκπαίδευση 
102 1.0 2.3 .7 4.7 

Κλίμα, λήψη απόφασης και 

ηγεσία 
102 1.5 3.1 .6 4.7 

Κοινωνικές σχέσεις, 

επαγγελματική επιτυχία και 

ανάπτυξη 

102 1.6 3.7 .7 5.0 

Συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών 
102 2.3 4.0 .5 5.0 

 

Όσον αφορά την επίδραση των δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών στη 

επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών για την συσχέτιση των μεταβλητών Ηλικία και 

Λειτουργικότητα νηπιαγωγείου με τους επιμέρους παράγοντες  επαγγελματικής ικανοποίησης 

υπολογίστηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εμφάνισαν μία υπεροχή στα ποσοστά ικανοποίησης από τους  παράγοντες«Κλίμα λήψη απόφασης 
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και ηγεσία» (rho=.451**, p<0.05), «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού» (rho=.372**, p<0.05), «Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» 

(rho=.343**, p<0.05) ,«Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών» (rho=.293** p<0.05),  και «Αλλαγή 

και βελτίωση στην εκπαίδευση» (rho=.327**, p=0.001<0.05). 

Η αυξημένη λειτουργικότητα του σχολείου που υπηρετούσαν οι νηπιαγωγοί συσχετίστηκε 

θετικά με το βαθμό ικανοποίησης τους από τους παράγοντες«Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική 

επιτυχία και ανάπτυξη» (rho=.276**, p=0.005<0.05), «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» 

(rho=.272**, p=0.006<0.05) και «Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών» (rho=.245*, 

p=0.013<0.05).  

 Ο έλεγχος μέσων τιμών t-test έδειξε ότι οι άγαμοι δήλωσαν αυξημένα ποσοστά στους 

παράγοντες «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» (Μ.Τ:3.5),«Χαρακτηριστικά της εργασίας και 

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού» (Μ.Τ:3.1) και «Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση» (Μ.Τ:2.8).  

Σύμφωνα με τον έλεγχο μέσων τιμών (ANOVA), φάνηκε πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης των νηπιαγωγών και τις μεταβλητές επαγγελματικής 

ικανοποίησης: «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού» (p<0.05), 

«Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση» (p<0.05), «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» (p<0.05) 

και «Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» (p=0.013<0.05). Τη μεγαλύτερη 

μέση τιμή σε κάθε περίπτωση συγκέντρωσαν οι νηπιαγωγοί που δήλωσαν πως είναι απόφοιτοι 

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή. 

Όσον αφορά τη μεταβλητή  θέση  ευθύνης ο έλεγχος μέσων τιμών (ANOVA) διαπίστωσε ότι 

οι προϊσταμένες/διευθύντριες ανέφεραν υψηλή εκτίμηση σχετικά με την ικανοποίηση από την 

εργασία ιδιαίτερα από τους παράγοντες «Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού» (Μ.Τ.3,10), «Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση» (Μ.Τ.2,83), «Κλίμα, λήψη 

απόφασης και ηγεσία» (Μ.Τ.3,8) «Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» 

(Μ.Τ.4,23),και «Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών» (Μ.Τ.4,26). 

Τέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσων τιμών t-test οι νηπιαγωγοί που 

εργάζονταν σε καθεστώς μονιμότητας δήλωσαν ότι ένιωθαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης, 

συγκριτικά με αυτόν που δήλωσαν οι συνάδελφοί τους αναπληρωτές, ιδιαίτερα από τους παράγοντες  

«Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού» (M.T.2,8), «Αλλαγή και 

βελτίωση στην εκπαίδευση» (M.T.2.5), «Κλίμα, λήψη απόφασης και ηγεσία» (M.T.3,2), 

«Κοινωνικές σχέσεις, επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» (M.T.3,8) και «Συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών» (M.T.4,1). 

4.Συμπεράσματα -συζήτηση 

Οι μετρήσεις του  επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης των νηπιαγωγών της έρευνας, 

φάνηκε να κυμαίνονται σε υψηλό βαθμό σχετικά με τον παράγοντα «Συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών» δηλαδή με θέματα που εστιάζονται στη βασική εργασία των νηπιαγωγών, στη 

διδασκαλία με τους μαθητές και στα επιτεύγματα των μαθητών. Αυτό παρατηρείται και σε 

προηγούμενες έρευνες όπου οι κυρίαρχοι παράγοντες ικανοποίησης των εκπαιδευτικών εντοπίζονται 

στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσα από το διδακτικό τους έργο (Sergiovanni, 1967· Nias, 

1981· Koustelios & Tsigilis, 2005· Ηλιοφώτου κ.α., 2014· Dinham & Scott, 1998· Anastasiou & 

Papakostantinou ,2014·Macmillan et.al., 1999· Ταρασιάδου & Πλατσίδου, 2009). 

Επίσης η ψηλή βαθμολογία που διαπιστώθηκε στον παράγοντα «Κοινωνικές σχέσεις, 

επαγγελματική επιτυχία και ανάπτυξη» αναδεικνύει ότι η βελτίωση των σχέσεων που είχαν οι 

νηπιαγωγοί  με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς η υποστήριξη και η αναγνώριση 

που είχαν λάβει για τις προσπάθειές τους από τους συναδέλφους, τους μαθητές, τους γονείς και 

γενικότερα την κοινωνία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που επηρέασε θετικά την εργασιακή 

ικανοποίηση τους, όπως αποδεικνύεται και σε προηγούμενες μελέτες (Shann, 1998·Γραμματικού, 

2010· Viac & Fraser, OECD, 2020·Skaalvik & Skaalvik, 2011· Sims, 2017).  
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Ο μέτριος βαθμός ικανοποίησης  των νηπιαγωγών από τον παράγοντα «Κλίμα, λήψη απόφασης 

και ηγεσία» είναι ένα σημαντικό εύρημα της παρούσας εργασίας. Σε αυτό είναι πιθανόν να 

συμβάλουν χρόνια προβλήματα τα οποία αφορούν την έλλειψη διοικητικής υποστήριξης και την 

μειωμένη αυτονομία των εκπαιδευτικών, που φαίνεται να οδηγούν σε άγχος και χαμηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία τους (Skaalvik & Skaalvik, 2011· Anastasiou,  & Papakonstantinou, 

2014). Το στυλ της σχολικής ηγεσίας και το σχολικό κλίμα, που λειτουργούν υποστηρικτικά και 

δίνουν ευκαιρίες για συλλογικότητα, επικοινωνία,  θετική αυτοαντίληψη και συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων,  αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα της 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους και των κινήτρων τους να παραμείνουν σε 

αυτό (MacMillan et al. 1999· Bogler, 2002· Dinham &Scott ,1998· Crisci et al., 2018·Ταρασιάδου 

& Πλατσίδου, 2009·  Saiti, 2007· Darra,2013· Menon et al.,2011).  

Ο χαμηλότερος βαθμός ικανοποίησης από τον παράγοντα επαγγελματικής ικανοποίησης  

«Χαρακτηριστικά της εργασίας και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού», αποδόθηκε από τις 

νηπιαγωγούς στην έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης.  Η  ικανοποίηση από το επάγγελμα τους και η  

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, τείνουν να συσχετίζονται με υψηλότερη συχνότητα 

εφαρμογής αποτελεσματικών πρακτικών στη διδασκαλία και τη συμμετοχή σε αποτελεσματικές 

μορφές ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, που προωθούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Collie, et 

al, 2012· Dinham and Scott ,1998· Sims,2017). 

Τέλος η ικανοποίηση που διαπιστώθηκε ότι αντλούσαν οι νηπιαγωγοί από τον παράγοντα 

«Αλλαγή και βελτίωση στην εκπαίδευση» βρέθηκε χαμηλή, επιβεβαιώνοντας προηγούμενα 

ευρήματα ερευνών των Dinham and Scott,(1998, 2000), αλλά και των Ηλιοφώτου κ.ά., (2014). Οι 

νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν δυσαρεστημένες, από τις εκπαιδευτικές αλλαγές 

των τελευταίων ετών, καθώς και από το βαθμό υποστήριξης που είχαν λάβει για την εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. 

Όσον αφορά τον ρόλο των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση 

των νηπιαγωγών, η παρούσα εμπειρική έρευνα ανέδειξε ότι η αύξηση της ηλικίας συνδέεται θετικά 

με την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα 

πορίσματα προηγούμενων ερευνών (Τσανάκα,2016· Ταρασιάδου & Πλατσίδου , 2009· Ταλιαδώρου, 

2007).  

Μία πιθανή εξήγηση της συσχέτισης αυτής θα μπορούσε να αποτελέσει το γεγονός ότι τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα τα καταφέρνουν καλύτερα στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους για 

την αντιμετώπιση του άγχους, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης, της μάθησης και της κατάρτισης. Έτσι 

βιώνουν πιο θετικά συναισθήματα και έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία 

(Anastasiou& Belios,2020).  

Όσον αφορά το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης, οι άγαμοι δήλωσαν υψηλότερες 

βαθμολογίες  σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των έγγαμων νηπιαγωγών,  συμπέρασμα που έρχεται 

σε συμφωνία με την έρευνα των Ταρασιάδου και Πλατσίδου (2009) που ανέδειξαν ότι οι άγαμες 

νηπιαγωγοί  είναι πιο ικανοποιημένες από την επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς έχουν αρκετό 

χρόνο για επιπλέον σπουδές και προετοιμασία, αλλά διαφοροποιείται από τα ευρήματα των Leung et 

al. (2000,οπ. αναφ. στο Koustelios,2001), στα οποία οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. 

Στην παρούσα έρευνα επίσης, εμφανίστηκαν σε υψηλότερο ποσοστό, επαγγελματικά 

ικανοποιημένοι οι απόφοιτοι νηπιαγωγοί πανεπιστημιακών τμημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό 

διαφοροποιείται  από τα ευρήματα της έρευνας των Ταρασιάδου και Πλατσίδου, (2009),στα οποία 

οι νηπιαγωγοί απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιημένοι 

από τους πτυχιούχος ΑΕΙ.  

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν  ότι η αύξηση της 

λειτουργικότητας του σχολείου που υπηρετούσαν οι νηπιαγωγοί συσχετίστηκε θετικά με το βαθμό 

ικανοποίησης τους. Ωστόσο στα ευρήματα άλλων εμπειρικών μελετών (Αθανασιά, 2018) δεν 
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εντοπίζεται καμία επίδραση στην επαγγελματική  ικανοποίηση  των νηπιαγωγών από τον παράγοντα 

λειτουργικότητα-οργανικότητα.  

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης είναι υπερβολικά 

φορτωμένοι με διοικητικές ευθύνες, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι προϊσταμένες/διευθύντριες 

νηπιαγωγοί ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης από τις υπόλοιπες  

συναδελφισσές τους. 

Παρόμοια, το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς ήταν 

αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο των συναδέλφων τους αναπληρωτών. Ίδιες διαπιστώσεις 

αναδύονται και  στην εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε Ελληνίδες νηπιαγωγούς από την  Τσανάκα 

(2016). Η επαγγελματική αβεβαιότητα των αναπληρωτών  φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά τον 

βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους (Koustelios, Theodorakis & Groulimaris, 2004). 

Η παρούσα εργασία παρουσίασε στοιχεία για την επαγγελματική  ικανοποίηση των 

νηπιαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και την  κατανόηση των παραγόντων που 

συμβάλουν στην επαγγελματική  ικανοποίηση τους. Τα αποτελέσματα  θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό περαιτέρω έρευνας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την ανάπτυξη 

εργαλείων παρακολούθησης παρόμοιων προβλημάτων και τη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων που 

θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών του 

σχολείου, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη του φαινομένου της  επαγγελματικής τους 

εξουθένωσης. 
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Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθεί το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Άρτας. Στην έρευνα συμμετείχαν 

συνολικά 131 εκπαιδευτικοί. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, με τη χρήση της κλίμακας (TSI) 

για την Επαγγελματική Ικανοποίηση των Γκόλια & Κουστέλιος (2014).  Οι παράγοντες που 

συντέλεσαν στο αυξημένο επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

ήταν η φύση της εργασίας, οι συνάδελφοι, ο διευθυντής/ντρια,  και οι μαθητές. Αντιθέτως, οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν λιγότερο ικανοποιημένοι από την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα από την εξέταση του ρόλου των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με την ηλικία. 

Συγκεκριμένα, οι νέοι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από την 

εργασία τους σε σχέση με εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Ικανοποίηση, Εκπαιδευτικοί, Έρευνα 

 

1.Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

         Για τους Ηλιοφώτου, Γεωργίου & Σωκράτους (2014), οι θεωρίες για την επαγγελματική 

ικανοποίηση διακρίνονται σε θεωρίεςπεριεχομένου και θεωρίες διαδικασίας.  

Οι οντολογικές θεωρίες ή θεωρίες περιεχομένου επικεντρώνονται στις ανάγκες, το περιεχόμενο 

και το είδος των κινήτρων και οι μηχανιστικές θεωρίες ή θεωρίες διαδικασίας προσδιορίζουν τις 

συνθήκες και τις συμπεριφορές που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την απόδοση στην εργασία 

(Ηλιοφώτου, Γεωργίου & Σωκράτους, 2014). 

        Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό αντικείμενο έρευνας στον 

χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Wright and Custer (1998), έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζει την πρόοδο των μαθητών και αντίστροφα. 

Η εργασιακή ικανοποίηση του εκπαιδευτικού, όπως και κάθε εργαζόμενου επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες που συντελούν στην εργασιακή ικανοποίηση ή την 

επαγγελματική δυσαρέσκεια σχετίζονται είτε άμεσα με την εργασία και το προσωπικό ενδιαφέρον 

του ατόμου για την εργασία του (εσωγενείς παράγοντες), είτε με το «πλαίσιο» της εργασίας (εξωγενείς 

παράγοντες) ( Lock, 1976;Evans, 2002).  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες (Mau, et al., 2008): 

1. Τους εσωγενείς παράγοντες, όπως η ενασχόληση και η αλληλεπίδραση με παιδιά, η ελευθερία 

στις επιλογές, οι ευκαιρίες για εξέλιξη, η εποπτεία και η συνεργατικότητα. 

2. Τους εξωγενείς παράγοντες, όπως το ωράριο, η αμοιβή και οι συνθήκες εργασίας. 

3. Τους δημογραφικούς παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται σε δημογραφικά χαρακτηριστικά 

όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών και οικογενειακή κατάσταση. 
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Οι Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου (2013:166) διακρίνουν τους παράγοντες που 

συνδέονται με την εργασιακή ικανοποίηση σε: 

 

• Ατομικούς παράγοντες, όπως η διάσταση του φύλου και της ηλικίας, η εκπαίδευση και η 

προσωπικότητα, η οικογενειακή κατάσταση, κ.ά. 

• Κοινωνικούς παράγοντες, όπως οι συναδελφικές σχέσεις, η ικανότητα σύναψης κοινωνικών 

σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας. 

• Οργανωσιακούς παράγοντες, όπως η ίδια η εργασία, η δυνατότητα αυτονομίας, το διοικητικό 

σύστημα, οι δυνατότητες εξέλιξης, οι συνθήκες εργασίας, ο έλεγχος, κ.ά. 

• Περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική αναγνώριση και η οικονομική αποτίμηση 

του επαγγέλματος, η αξιοκρατία στον χώρο εργασίας, κ.ά. 

• Πολιτισμικούς παράγοντες, όπως οι ίσες ευκαιρίες και τα δίκαια κριτήρια μεταξύ των 

εργαζομένων, η ισορροπία της προσωπικής ζωής με την εργασία, και οι απόψεις για την 

εργασία που διεκπεραιώνουν. 

 

 

Όσον αφορά τους εσωγενείς παράγοντες, οι Zempylas & Papanastasiou (2006) αναφέρονται 

στις καλές σχέσεις με μαθητές και συναδέλφους, στην αυτονομία και την ανεξαρτησία, καθώς και 

στις ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. Οι έρευνες για την ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών και σε διεθνή επίπεδο έχουν καταλήξει πως οι παράγοντες που συντελούν στην 

εργασιακή ικανοποίηση είναι περισσότερο το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο και η επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων και λιγότερο η ικανοποίηση από τις μισθολογικές αποδοχές (Eliophotou -

Menonetal., 2008). 

Με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκομένων ασχολείται 

επίσης η έρευνα των Koustelios (2001) & Chang (2009), καθώς και οι έρευνες των VanMaele & 

VanHoutte (2012) και της Dorozynska (2017). 

Στην έρευνα Teacher 2000 των Dinham & Scott (1998) διερευνήθηκε η σχέση της θεωρίας των 

«δύο παραγόντων» του Herzberg και της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κατά κύριο λόγο οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

ικανοποιημένοι όταν εργάζονται με θέματα συναφή με τη διδασκαλία. Οι θετικές σχέσεις με τους 

μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, η αυτο-ανάπτυξη, η απόκτηση επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και η αίσθηση της ύπαρξης ενός συλλογικού υποστηρικτικού περιβάλλοντος είναι 

ισχυροί παράγοντες για να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Οι εκπαιδευτικές 

αλλαγές και οι αυξημένες προσδοκίες ελλείψει επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και η 

απαξίωση που υπάρχει για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οδηγούν στη γενική απαξίωση του 

εκπαιδευτικού. 

Ομοίως από την έρευνα της Νικολουτσοπούλου (2017) σε δείγμα 278 εκπαιδευτικών για τη 

σχέση της επιμόρφωσης με την εργασιακή ικανοποίηση, προκύπτει η ανάγκη διοργάνωσης 

επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ενδυναμώνουν ψυχικά, θα καλλιεργούν και 

θα ενισχύουν τις εκπαιδευτικές  δεξιότητες των εκπαιδευτικών. 

Η Bogler (2001), διακρίνει δύο παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών, τους εσωγενείς και τους εξωγενείς παράγοντες. Η αυτονομία, οι εργασιακές 

επιδόσεις, το επαγγελματικό κύρος και η εξέλιξη αποτελούν τους επιμέρους παράγοντες της πρώτης 

κατηγορίας παραγόντων. Οι εργασιακές συνθήκες, η αμοιβή και τα εργασιακά οφέλη ανήκουν στην 

δεύτερη κατηγορία παραγόντων για την επαγγελματική ικανοποίηση.  

Μελετώντας την έρευνα της Γραμματικού (2016), προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

ικανοποίηση από την εργασία τους αλλά δηλώνουν δυσαρέσκεια από κάποιες συνθήκες στον 

εργασιακό τους χώρο όπως οι δυνατότητες για επιμόρφωση και εξέλιξη, οι υποδομές και τα 

διατιθέμενα μέσα και η αξιολόγηση. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι εσωγενείς παράγοντες που 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

288 

 

σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση είναι: το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις με τους 

συναδέλφους και τους μαθητές τους, η διοικητική οργάνωση του σχολείου, οι προοπτικές εργασιακής 

εξέλιξης, ενώ οι εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση είναι:  η 

υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, οι σχέσεις με την ηγεσία του σχολείου και την προϊστάμενη 

αρχή.  

Η πανελλήνια έρευνα της Saiti (2007) που πραγματοποιήθηκε σε 1.200 εκπαιδευτικούς, 

ανέδειξε ορισμένους εσωγενείς παράγοντες που καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών όπως το σχολικό κλίμα και ο ρόλος του διευθυντή, η συνεργασία με τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς, η άποψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη δουλειά τους, οι ευκαιρίες 

για επαγγελματική εξέλιξη και τα οφέλη από την εργασία των εκπαιδευτικών,καθώς και ορισμένους 

εξωγενείς παράγοντες όπως η ικανοποίηση από μισθολογικές αποδοχές, η αναγνώριση των 

προσπαθειών του εκπαιδευτικού και η διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης, και η οργάνωση του 

σχολείου. 

Στους εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρεται 

η έρευνα των Panagopoulos, Anastasiou & Goloni (2014) για την εργασιακή ικανοποίηση και την 

επαγγελματική εξουθένωση σε 132 καθηγητές Φυσικής αγωγής στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου 

Πατρών. Διαπιστώθηκε ότι η περικοπή των μισθών, η μειωμένη ασφάλεια στην εργασία και η 

επιδείνωση των συνθηκών εργασίας οδηγούν σε επαγγελματική δυσαρέσκεια και επαγγελματική 

εξουθένωση. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας του Kousteliou (2001), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

είναι γενικά ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Σε έρευνά του για την επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής διαπιστώθηκε ότι ήταν ικανοποιημένοι από την 

ίδια την εργασία και την επίβλεψη, αλλά φάνηκαν δυσαρεστημένοι με τις δυνατότητες 

επαγγελματικής ανέλιξης, τις μισθολογικές αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας (Koustelios, 2005) έδειξαν ότι σε ορισμένες διαστάσεις της επαγγελματικής 

ικανοποίησης υπήρχε διαφοροποίηση ως προς το φύλο, την ηλικία και την εργασιακή εμπειρία . Σε 

σχέση με την ηλικία, η έρευνα υποστηρίζει ότι η ηλικία και το επίπεδο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης αυξάνονται παράλληλα. Η έρευνα των Eliophotou - Menon, Papanastasiou & 

Zembylas (2008) αναφέρει ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το 

επάγγελμά τους απ’ότι οι γυναίκες συνάδελφοί τους. Το αντίθετο παρουσιάζουν οι έρευνες της 

Κεφαλίδου (2015) και του Gosh (2013), οι οποίες ισχυρίζονται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι 

περισσότερο ικανοποιημένες από την εργασία τους. Στην έρευνά της η Κεφαλίδου (2015) σχετικά με 

την εργασιακή εμπειρία και την επαγγελματική ικανοποίηση υποστηρίζει ότι περισσότερο 

ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί με την μικρότερη εμπειρία. 

Η έρευνα του Αντωνόπουλου (2017) σε ένα δείγμα 317 εκπαιδευτικών εξετάζει τους 

παράγοντες που καθορίζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, όπως το φύλο, τα 

έτη προϋπηρεσίας, οι ακαδημαϊκές σπουδές, η θέση και η σχέση εργασίας. Από αυτούς τους 

παράγοντες μόνο η μεταβλητή της σχέσης εργασίας (μόνιμοι-αναπληρωτές) καθορίζει την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η μονιμότητα και η ασφάλεια είναι καθοριστικοί 

παράγοντες για την εργασιακή ικανοποίηση.Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει και η έρευνα 

των Koustelios, Theodorakis & Groulimaris (2004). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Στόχοι  

 Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του επιπέδου της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Άρτας. Η μελέτη της 

επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί επιμέρους στόχο της έρευνας. 
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2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έγινε χρήση της ποσοτικής προσέγγισης. Η έρευνα 

διεξήχθη κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2020 στο νομό Άρτας. Οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Άρτας αποτέλεσαν τον πληθυσμό στόχο της παρούσας 

έρευνας, οι οποίοι στο σύνολό τους για την σχολική χρονιά 2019-2020 ήταν 430. Το δείγμα της 

έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 131 άτομα, δηλαδή το 30,5% του πληθυσμού. Τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στους συμμετέχοντες, μέσω του Πανελληνίου Σχολικού 

Δικτύου. Για τη διανομή των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βολικής 

δειγματοληψίας. Κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του 

Covid – 19, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συλλογή δεδομένων για μία τέτοια έρευνα ήταν αρκετά 

δύσκολη. Στους περιορισμούς της έρευνας αξίζει να αναφέρουμε την αδυναμία γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων, εξαιτίας του ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στην περιορισμένη 

γεωγραφικά περιοχή του Ν. Άρτας. Επίσης η διαδικτυακή διανομή και συγκέντρωση των 

ερωτηματολογίων παρουσιάζει μειονεκτήματα, καθώς απουσιάζει η προσωπική επικοινωνία με τον 

ερευνητή. Αξίζει να αναφερθεί ως ερευνητικός περιορισμός η χρήση των ερωτηματολογίων 

αυτοαναφοράς, τα οποία βασίζονται σε υποκειμενικές κρίσεις.  Για τη διερεύνηση του επιπέδου της 

επαγγελματικής ικανοποίησης, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ικανοποίησης 

TSI (Teacher’sSatisfactionInventory), των εκπαιδευτικών Γκόλια και Κουστέλιος (2014). Πρόκειται 

για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 25 προτάσεων – ερωτήσεων με μια πεντάβαθμη κλίμακα 

τύπου Likert, από το διαφωνώ απόλυτα έως το συμφωνώ απόλυτα. Στόχος είναι να εντοπισθεί ο 

βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έρευνα, από τις συνθήκες εργασίας, 

από τη φύση της εργασίας, από το σύστημα των αμοιβών, από τις εργασιακές σχέσεις που 

αναπτύσσονται με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, από τις σχέσεις τους με τους μαθητές και τις 

σχέσεις τους με τον διευθυντή (Warr, Cook & Wall , 1979). Στο ερωτηματολόγιο της επαγγελματικής 

ικανοποίησης διαμορφώνονται έξι παράγοντες: «Διευθυντής», «Συνάδελφοι», «Φύση της εργασίας», 

«Μαθητές», «Συνθήκες εργασίας» και «Ικανοποίηση από τις μισθολογικές αποδοχές». 

Συγκεντρώθηκαν 131 έγκυρα ερωτηματολόγια. Η καταχώρησηκαι η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με χρήση του στατιστικού πακέτου IBMStatisticsSPSS 26.  

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε υψηλή τιμή του δείκτη εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s Alpha=0,915). 

 

2.3. Αποτελέσματα της έρευνας 

 2.3.1. Περιγραφική ανάλυση των Δημογραφικών  Χαρακτηριστικών 

 

Όσον αφορά το φύλο, ο Πίνακας 1 δείχνει ότι η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (n=90, 

ποσοστό εκπαιδευτικών=68.7%). 
 

Πίνακας 1:Κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το φύλο (n=αριθμός εκπαιδευτικών, %=ποσοστό εκπαιδευτικών) 

 

 Μεταβλητές f % 

Φύλο Άνδρες 41 31.3 

 Γυναίκες 90 68.7 
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  Πίνακας 2:Κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ηλικία(n=αριθμός των εκπαιδευτικών, %=ποσοστό 

εκπαιδευτικών) 

 

Ηλικία n % 

22 – 30 ετών 14 10.7 

31 – 40 ετών 14 10.7 

41 – 50 ετών 40 30.5 

51 – 60 ετών 58 44.3 

60 ετών και άνω 5 3.8 

Σύνολο 131 100.0 

 

Στον Πίνακα 2 που αφορά την ηλικία φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα ήταν ηλικίας από 51 έως 60 ετών (n=58, ποσοστό εκπαιδευτικών=44.3%), 

ακολουθούσαν όσοι ήταν από 41 έως 50 ετών (n=40, ποσοστό εκπαιδευτικών=30.5%) και όσοι ήταν 

μεταξύ 31-40 ετών και 22-30 ετών (n=14, ποσοστό εκπαιδευτικών 10.7%). Πολύ μικρό ήταν το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν με ηλικία 60 ετών και άνω (n=5, ποσοστό 

εκπαιδευτικών 3.8%). 

 

Στον Πίνακα 3 γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν έγγαμοι (n=97, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=74%), ενώ άγαμοι ήταν ένα ποσοστό ατόμων ίσο με 20.6% (n=27).  

 
Πίνακας 3:Κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση (n=αριθμός των εκπαιδευτικών, 

%=ποσοστό εκπαιδευτικών) 

 

Οικογενειακή Κατάσταση n % 

Άγαμος/η 27 20.6 

Έγγαμος/η 97 74.0 

Διαζευγμένος/η 5 3.8 

Σε διάσταση 1 0.8 

Χήρος/α 1 0.8 

Σύνολο 131 100.0 

 

Ως προς τον αριθμό τέκνων βρέθηκε ότι ο μέσος αριθμός ισούταν με MEAN=1.56 παιδιά, με 

ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη 4, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4. 

 
Πίνακας 4:Περιγραφικά μέτρα για τον αριθμό τέκνων (MEAN=μέση τιμή αριθμού τέκνων, SD=τυπική απόκλιση αριθμού 

τέκνων) 

 

Αριθμός 

Τέκνων 

Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή MEAN SD 

0 4 1.56 1.024 

 

 

Ο Πίνακας 5 είναι ένας συνδυαστικός πίνακας για τις βασικές και τις επιπλέον σπουδές των 

ερωτηθέντων, ενώ ακολουθούν και τα αντίστοιχα διαγράμματα πίτας. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια) (n=86, ποσοστό εκπαιδευτικών=65.6%), όπως 

ήταν αναμενόμενο, ενώ οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν διέθεταν κάποιον επιπλέον τίτλο σπουδών 

(n=79, ποσοστό εκπαιδευτικών=60.3%). Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν 

ολοκληρώσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (n=35, ποσοστό εκπαιδευτικών=26.7%).  

 
 

Πίνακας 5:Συνδυαστικός πίνακας για την κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις βασικές και τις επιπλέον σπουδές 

(n=αριθμός των εκπαιδευτικών, %=ποσοστό εκπαιδευτικών) 

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

291 

 

Βασικές Σπουδές n % 

Παιδαγωγική Ακαδημία 11 8.4 

Παιδαγωγική Ακαδημία 

με εξομοίωση 

30 22.9 

Α.Ε.Ι. 86 65.6 

Τ.Ε.Ι. 4 3.1 

 

 

 

Επιπλέον Σπουδές   

Μετεκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο 

14 10.7 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 35 26.7 

Διδακτορικό Δίπλωμα 3 2.3 

Καμία 79 60.3 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν εκτός από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (n=90, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=68.7%) και εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (n=11, ποσοστό εκπαιδευτικών=8.4%), 

ξένων γλωσσών (n=10, ποσοστό εκπαιδευτικών=7.6%), φυσικής αγωγής (n=18, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=13.7%) και εικαστικών – μουσικής (n=2, ποσοστό εκπαιδευτικών=1.5%), όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα 6. 

 
Πίνακας 6:Κατανομή εκπαιδευτικών σύμφωνα με την ειδικότητα (n=αριθμός των εκπαιδευτικών, %=ποσοστό 

εκπαιδευτικών) 

 

Ειδικότητα n % 

Δάσκαλος Γενικής 

Αγωγής 

90 68.7 

Δάσκαλος Ειδικής 

Αγωγής 

11 8.4 

Δάσκαλος Ξένων 

Γλωσσών 

10 7.6 

Δάσκαλος Φυσικής 

Αγωγής 

18 13.7 

Δάσκαλος Εικαστικών – 

Μουσικής 

2 1.5 

Σύνολο 131 100.0 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είχαν αρκετά έτη υπηρεσίας, από 11 έως 

20 έτη (n=51, ποσοστό εκπαιδευτικών=38.9%) και από 21 έως 30 έτη (n=42, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=32.1%), όπως προκύπτει από τον Πίνακα 7. 

 

 
 

 

Πίνακας7:Κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας (n=αριθμός των εκπαιδευτικών, %=ποσοστό 

εκπαιδευτικών) 

 

Έτη Υπηρεσίας n % 

0 – 5 έτη 17 13.0 
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6 – 10 έτη 4 3.1 

11 – 20 έτη 51 38.9 

21 – 30 έτη 42 32.1 

30 έτη και άνω 17 13.0 

Σύνολο 131 100.0 

 

Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι εργάζονταν σε 12-θέσιο σχολείο (n=63, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=48.1%), ενώ υψηλό ήταν και το ποσοστό όσων εργάζονταν σε 6-θέσιο σχολείο 

(n=44, ποσοστό εκπαιδευτικών=33.6%) (Πίνακας 8). 

 
Πίνακας 8:Κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τη λειτουργικότητα του σχολείου που υπηρετούν (n=αριθμός των 

εκπαιδευτικών, %=ποσοστό εκπαιδευτικών) 

 

Λειτουργικότητα n % 

14-θέσιο 11 8.4 

12-θέσιο 63 48.1 

6-θέσιο 44 33.6 

5-θέσιο 2 1.5 

4-θέσιο 1 0.8 

3-θέσιο 10 7.6 

Σύνολο 131 100.0 

 

Ως προς το εργασιακό καθεστώς, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναφέρουν εάν ήταν μόνιμοι 

ή αναπληρωτές. Βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν μόνιμοι (n=105, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=80.2%), ενώ πολύ λιγότεροι ήταν αναπληρωτές (n=26, ποσοστό 

εκπαιδευτικών=19.8%) (Πίνακας 9). 

 
 

Πίνακας 9:Κατανομή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το εργασιακό καθεστώς (n=αριθμός εκπαιδευτικών, %=ποσοστό 

εκπαιδευτικών) 

 

Εργασιακό Καθεστώς n % 

Μόνιμος/η 105 80.2 

Αναπληρωτής/τρια 26 19.8 

Σύνολο 131 100.0 

 

2.3.2. Επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα ερευνα, στις ερωτήσεις για 

την επαγγελματική ικανοποίηση παρουσιάζονται στον Πίνακα10. Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε 

ότι οι εκπαιδευτικοί από τον παράγοντα «ικανοποίηση από τις μισθολογικές αποδοχές» είναι 

λιγότερο ικανοποιημένοι. Ο παράγοντας «ικανοποίηση από τις μισθολογικές αποδοχές  έχει μέση 

τιμή (MEAN=12.17) με μεγαλύτερη απόσταση από την μέγιστη τιμή (23.00) και για το λόγο αυτό τα 

επίπεδά του κρίνονται ως τα πλέον χαμηλά, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους παράγοντες. 

Διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι μέτρια ικανοποιημένοι από τον παράγοντα «συνάδελφοι» 

(MEAN=19.86 με μεγαλύτερη απόσταση από την μέγιστη τιμή 25.00), από τον παράγοντα 

«Διευθυντής» (MEAN=19.19 με μεγαλύτερη απόσταση από την μέγιστη τιμή 25.00), καθώς και από 

τον παράγοντα «συνθήκες εργασίας» (MEAN=10.1 με μεγαλύτερη απόσταση από την μέγιστη τιμή 

15.00).  

Περισσότερο ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι από τον παράγοντα «ικανοποίηση από τους 

μαθητές» (MEAN=12.5 με μεγαλύτερη απόσταση από την μέγιστη τιμή 15.00) και από τον 
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παράγοντα «φύση της εργασίας» (MEAN=16.97 με μεγαλύτερη απόσταση από την μέγιστη τιμή 

20.00).  

 
Πίνακας 10:Περιγραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης 

(MEAN=μέση τιμή, SD=τυπική απόκλιση) 

 

Διάσταση 
Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή 
MEAN SD 

Διευθυντής 5.00 25.00 19.19 4.689 

Συνάδελφοι 8.00 25.00 19.86 3.623 

Φύση της 

εργασίας 
7.00 20.00 16.97 2.517 

Μαθητές 6.00 15.00 12.5 1.931 

Συνθήκες 

εργασίας 
4.00 15.00 10.1 2.703 

Μισθός 6.00 23.00 12.7 3.789 

 

Από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων της επαγγελματικής 

ικανοποίησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 11 όλοι οι παράγοντες σχετίζονται μεταξύ τους θετικά (τιμή 

Ρ<0.05 για όλους τους παράγοντες), εκτός από τον παράγοντα «ικανοποίηση από τις μισθολογικές 

αποδοχές» με τον παράγοντα « μαθητής» (τιμή Ρ=0.311>0.05). 
 

Πίνακας 11:Συσχετίσεις ανάμεσα στους παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης 
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Διευθυντής 1      

Συνάδελφοι 0.645 

(0.000)*** 

1     

Φύση της 

εργασίας 

0.429 

(0.000)*** 

0.594 

(0.000)*** 

1    

Μαθητές 0.301 

(0.000)*** 

0.493 

(0.000)*** 

0.623 

(0.000)*** 

1   

Συνθήκες 

εργασίας 

0.375 

(0.000)*** 

0.479 

(0.000)*** 

0.438 

(0.000)*** 

0.403 

(0.000)*** 

1  

Μισθός  0.250 

(0.004)** 

0.173 

(0.049) 

0.252 

(0.000)*** 

0.089 

(0.311) 

0.317 

(0.000)*** 

1 

(*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001) 

Επιπλέον, διενεργήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) προκειμένου να 

ελεγχθεί εάν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τους παράγοντες της επαγγελματικής 

ικανοποίησης και συγκεκριμένα το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας και οι επιπλέον σπουδές. 

Βρέθηκε ότι μόνο η ηλικία επηρεάζει τους έξι παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών (τιμή Ρ=0.008<0.05) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12:πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) -φύλο 
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MultivariateTestsa 

Effect Value F Hypothesisdf Errordf Sig. 

Intercept Pillai'sTrace ,981 1055,388b 6,000 124,000 ,000 

Wilks' Lambda ,019 1055,388b 6,000 124,000 ,000 

Hotelling'sTrace 51,067 1055,388b 6,000 124,000 ,000 

Roy'sLargestRoot 51,067 1055,388b 6,000 124,000 ,000 

ΦΥΛΟ Pillai'sTrace ,056 1,226b 6,000 124,000 ,297 

Wilks' Lambda ,944 1,226b 6,000 124,000 ,297 

Hotelling'sTrace ,059 1,226b 6,000 124,000 ,297 

Roy'sLargestRoot ,059 1,226b 6,000 124,000 ,297 

a. Design: Intercept + ΦΥΛΟ 

          b. Exactstatistic  
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: MANOVA - ηλικία 

MultivariateTestsa 

Effect Value F Hypothesisdf Errordf Sig. 

Intercept Pillai'sTrace ,968 613,538b 6,000 121,000 ,000 

Wilks' Lambda ,032 613,538b 6,000 121,000 ,000 

Hotelling'sTrace 30,423 613,538b 6,000 121,000 ,000 

Roy'sLargestRoot 30,423 613,538b 6,000 121,000 ,000 

ΗΛΙΚΙΑ Pillai'sTrace ,330 1,858 24,000 496,000 ,008 

Wilks' Lambda ,704 1,869 24,000 423,329 ,008 

Hotelling'sTrace ,375 1,865 24,000 478,000 ,008 

Roy'sLargestRoot ,155 3,207c 6,000 124,000 ,006 

a. Design: Intercept + ΗΛΙΚΙΑ 

b. Exactstatistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance 

level. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: MANOVA - έτη υπηρεσίας 

MultivariateTestsa 

Effect Value F Hypothesisdf Errordf Sig. 

Intercept Pillai'sTrace ,966 574,972b 6,000 121,000 ,000 

Wilks' Lambda ,034 574,972b 6,000 121,000 ,000 

Hotelling'sTrace 28,511 574,972b 6,000 121,000 ,000 

Roy'sLargestRoot 28,511 574,972b 6,000 121,000 ,000 

ΕΤΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Pillai'sTrace ,273 1,516 24,000 496,000 ,056 

Wilks' Lambda ,747 1,535 24,000 423,329 ,052 

Hotelling'sTrace ,311 1,547 24,000 478,000 ,048 

Roy'sLargestRoot ,192 3,962c 6,000 124,000 ,001 

a. Design: Intercept + ΕΤΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

b. Exactstatistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15: MANOVA – επιπλέον σπουδές 

 

MultivariateTestsa 

Effect Value F Hypothesisdf Errordf Sig. 

Intercept Pillai'sTrace ,942 329,696b 6,000 122,000 ,000 

Wilks' Lambda ,058 329,696b 6,000 122,000 ,000 

Hotelling'sTrace 16,215 329,696b 6,000 122,000 ,000 
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Roy'sLargestRoot 16,215 329,696b 6,000 122,000 ,000 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ_ΣΠΟΥΔΕΣ Pillai'sTrace ,137 ,990 18,000 372,000 ,470 

Wilks' Lambda ,868 ,989 18,000 345,553 ,471 

Hotelling'sTrace ,147 ,988 18,000 362,000 ,473 

Roy'sLargestRoot ,100 2,065c 6,000 124,000 ,062 

a. Design: Intercept + ΕΠΙΠΛΕΟΝ_ΣΠΟΥΔΕΣ 

b. Exactstatistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

3. Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν αυξημένο επίπεδο ικανοποίησης 

από παράγοντες όπως τους συναδέλφους τους και τον διευθυντή/ντριά τους, τη φύση της εργασίας 

τους και τους μαθητές τους. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν λιγότερο ικανοποιημένοι από 

την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η δυσαρέσκεια των 

εκπαιδευτικών για τις μισθολογικές αποδοχές, συνάδει με την γενικότερη δυσαρέσκεια όλων των 

εργαζομένων για την αμοιβή τους, εξαιτίας των μισθολογικών περικοπών και της οικονομικής 

ύφεσης που μαστίζει την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

συνάδουν με τα αποτελέσματα των ερευνών των Panagopoulos, Anastasiou και Goloni (2014), Saiti 

(2007) και Kousteliou (2001), οι οποίες αναδεικνύουν παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών όπως το «σχολικό κλίμα» και «ο ρόλος του 

διευθυντή», «η ικανοποίηση από τις μισθολογικές αποδοχές», «η συνεργασία με τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς», και η «οργάνωση του σχολείου». 

 Η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA) ανέδειξε ότι το επίπεδο 

επαγγελματικής ικανοποίησης  των εκπαιδευτικών διαφέρει (Ρ<0,01) ανάλογα με την ηλικία τους. 

Συγκεκριμένα, οι νέοι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από την 

εργασία τους σε σχέση με εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, κάτι που αποτελεί 

διαχρονικό φαινόμενο. Είναι πιθανόν να συμβάλουν διάφοροι παράγοντες σε αυτό το ζήτημα και θα 

πρέπει να διερευνηθεί προκειμένου να σχεδιαστούν παρεμβάσεις στα πλαίσια της βέλτιστης 

διοίκησης των σχολικών μονάδων και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 Εξαιτίας των περιορισμών της έρευνας, οι οποίοι αναφέρονται στη μεθοδολογία της έρευνας, 

προτείνεται μελλοντική έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών, από περισσότερες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα επιλεχθεί με τυχαία δειγματοληψία. 
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ,ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
 

Στεφάνου Πασχάλης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Διαχρονικά αν και η αξιολόγηση θεωρείται εγγενές στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εν 

τούτοις, παραμένει σημείο θεωρητικών και πρακτικών διαφωνιών αφού η επιζητούμενη ποιότητα 

στην εκπαίδευση αποτελεί πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα πολύπλοκων κοινωνικών, πολιτισμικών 

και εκπαιδευτικών παραμέτρων.  

Στην εκπαίδευση ο όρος αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ποιοτική και 

ποσοτική μέτρηση της διδακτικής πράξης.  Αντικειμενικά, η αξιολόγηση θεωρείται μία από τις 

αποτελεσματικότερες διαδικασίες, καθώς χρησιμοποιείται ως διαμορφωτικό κι επιταχυντικό μέσο 

για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί δε, απαραίτητη λειτουργία, 

μέσω της οποίας εκτιμάται, όχι μόνο η επίδοση των μαθητών, αλλά και η υλοποίηση των στόχων του 

εκπαιδευτικού προγράμματος γενικότερα. 

Βασικός σκοπό της εργασίας αυτής αποτελεί η ιστορική αναδρομή της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης στη χώρα μας, προκειμένου να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητά της, αλλά και να 

δικαιολογηθεί απόλυτα η στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στον θεσμό.  

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, επιμόρφωση, επιθεωρητής, εκπαιδευτική διαδικασία 

1. Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ελλάδα εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 19ο αιώνα, πριν τη 

γέννηση του θεσμού του μαζικού σχολείου και φτάνει μέχρι σήμερα. Τυπικά αφορούσε στον έλεγχο 

της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών, του έργου των ιδρυμάτων, των διδασκόντων και των 

μαθητών σ’ αυτά. Να σημειωθεί όμως, ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εφαρμογής απογοητευτικών 

πολιτικών και κομματικών αυθαιρεσιών από τις εκάστοτε κυβερνητικές ηγεσίες σε μια αποτυχημένη 

προσπάθεια επιβολής ομοιομορφίας στην εκπαίδευση (Στάμος, 2004). 

Στον 20ο αιώνα, οι διαδικασίες αξιολόγησης συνεχίζουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, προσαρμοσμένες ανάλογα στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που 

επικρατούν. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι τα τελευταία χρόνια επιδιώκεται μια στροφή προς την 

εφαρμογή αποκεντρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, προς την αυτό-αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση, ως μέσο 

βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότεροι 

θεσμοί αξιολόγησης που εφαρμόσθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι θα αποτελέσουν 

τη βάση της σύγχρονης αξιολόγησης (Στάμος, 2004). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1.Ιστορική αναδρομή της αξιολόγησης στον ελληνικό χώρο  

Από τη μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι καμία μέθοδος 

αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου δεν μπορεί να θεσπιστεί αν δεν υπάρξει σαφής 

αναφορά στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο του συστήματος στο παρελθόν. 

Έτσι, βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι η ελληνική εκπαίδευση 

δεν είχε αναπτύξει ποτέ μέχρι τις ημέρες μας μια αξιόπιστη προσέγγιση αξιολόγησης της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου, όπως και του έργου των εκπαιδευτικών (Υπουργείο Παιδείας, Ομάδα 

Εργασίας, 2012).  

Σύμφωνα με τον Ιορδανίδη (2011) ο θεσμός του επιθεωρητή (από τους σημαντικότερους της 

ελληνικής εκπαίδευσης), με διάρκεια ζωής ενάμιση αιώνα περίπου αποτέλεσε πεδίο αντιπαραθέσεων 

ανάμεσα στη πολιτική ηγεσία του τόπου και τους εκπαιδευτικούς, μέχρι την κατάργησή του στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970.Μέχρι και τις μέρες μας αποτελεί συνώνυμο του αυταρχισμού και της 

άσκησης πειθαρχικής εξουσίας στους δασκάλους από την κυβέρνηση (Παπαδανιήλ, 2014α). 

Μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας θεώρησε ως πρωταρχικό 

του καθήκον την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.  Έτσι, κατά τα μέσα της δεκαετίας του 

1830 θεσπίστηκε ο θεσμός του επιθεωρητή. Αυτή η πολιτική, αντικατόπτριζε τη νέα κοινωνική δομή 

και το νέο πολιτικό σύστημα που σταδιακά θα οδηγούσαν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος στην 

πολιτική ωριμότητα και τη χειραφέτηση. 

Με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και την 

εξασφάλιση δωρεάν βασικής εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας των μαθημάτων 

προσανατολίστηκε προς την ελληνοχριστιανική παράδοση, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

εθνική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων. Μέσα από την εκπαίδευση-στην οποία προσέδωσε χαρακτήρα 

έντονα φιλανθρωπικό και σωφρονιστικό-ο Καποδίστριας, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων, την επαγγελματική προετοιμασία τους και την 

ανάληψη κοινωνικών ρόλων (Διαμαντής, 2006). 

Ωστόσο, οι πρώτες σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στη στοιχειώδη εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και επί κυβέρνησης Χαρίλαου Τρικούπη. 

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1895 ψηφίζεται ο νόμος ΒΤΜΘ΄ από την κυβέρνηση Δηλιγιάννη (13-09-

1895, Φ.Ε.Κ. 37/5-10-1895). Ο νόμος υλοποίησε την αποκέντρωση της στοιχειώδους εκπαίδευσης 

ενώ πρωτοεμφανίστηκαν οι θεσμοί του Εποπτικού Συμβουλίου (συλλογικού οργάνου) και του 

Επιθεωρητή (οργάνου  μονομελούς). Επίσης, θεσπίστηκε ο θεσμός του Νομαρχιακού Επιθεωρητή α’ 

τάξης, που αντιπροσώπευε το Εποπτικό Συμβούλιο στις επαφές του με το Υπουργείο Παιδείας, τις 

άλλες δημόσιες αρχές και τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα ήταν ο εισηγητής υποθέσεων και θεμάτων 

που υπάγονταν στις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου (Ιορδανίδης, 2011).  

Καθήκον του Νομαρχιακού Επιθεωρητή ήταν η επιθεώρηση των δημοτικών σχολείων δυο 

φορές τον χρόνο, έχοντας, παράλληλα, στην αρμοδιότητά του διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα. 

Ακόμη ήταν υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των θέσεων, την ανοικοδόμηση διδακτηρίων, την 

άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους δασκάλους και για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσής 

τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. (Ιορδανίδης, 2011, Νόμος ΒΤΜΘ΄, άρθρο 40; 

Υπουργείο Παιδείας, Ομάδα Εργασίας, 2012). 

Θα πρέπει να επισημανθεί η δέσμευση των επιθεωρητών να διατηρούν υπηρεσιακό 

ημερολόγιο, στο οποίο πραγματοποιούνταν η καταγραφή των συμπερασμάτων και των 

παρατηρήσεων τους, ως προς την υπηρεσιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων.  Στη συνέχεια το ημερολόγιο παρουσιάζονταν επίσημα στο Εποπτικό Συμβούλιο 

και αντίγραφό του διαβιβάζονταν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στον 

Γενικό Επιθεωρητή (Ιορδανίδης, 2011). 
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 Ενδεικτικό, της υπηρεσιακής ικανότητας του διδακτικού προσωπικού, είναι το κανονιστικό 

διάταγμα της 16ης Απριλίου 1915 (Φ.Ε.Κ. 168/05-05-1915), στο οποίο προσδιοριζόταν τα κριτήρια 

ελέγχου των Επιθεωρητών .  

Τα συμπεράσματα τους (με αναφορές σε συγκεκριμένα γεγονότα) θα έπρεπε να αναφέρονται 

στο κατά πόσο οι «διδάσκοντες βρίσκονται σε ικανοποιητική σωματική και πνευματική κατάσταση, 

αν είναι επιμελείς και ευσυνείδητοι, αν έχουν ικανοποιητική επιστημονική κατάρτιση, αν εργάζονται 

με μεθοδικότητα, αν έχουν παιδαγωγική ικανότητα, αλλά και τον κατάλληλο για παιδαγωγό 

χαρακτήρα, όχι μόνο σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον αλλά και με το κοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο αυτοί ανήκαν» (Ιορδανίδης, 2011).  

Επιπλέον, στο τέλος της έκθεσης ο Επιθεωρητής έπρεπε οπωσδήποτε να τοποθετείται για τη 

γενική ποιότητα του κάθε δασκάλου και να προτείνει αποφάσεις που θα λαμβάνονταν γι’ αυτόν από 

τον αρμόδιο φορέα.  

Το άρθρο 40 του νόμου ΒΤΜΘ, περιελάμβανε και τη δημιουργία θέσεων Νομαρχιακών 

Επιθεωρητών β΄ τάξης, ως βοηθούς των Νομαρχιακών Επιθεωρητών με ίδια καθήκοντα και 

αρμοδιότητες με εκείνα των Νομαρχιακών.  

Στη συνέχεια, ο νόμος 240/1914 κατήργησε τη διάκριση των Επιθεωρητών σε τάξεις. Σε κάθε 

εκπαιδευτική περιφέρεια διοριζόταν ένας Επιθεωρητής, στου οποίου τις αρμοδιότητες 

συμπεριλαμβάνονταν η θεώρηση των μισθοδοτικών καταστάσεων και η έκδοση ενταλμάτων 

πληρωμής των εκπαιδευτικών. 

Με το άρθρο 2 του νόμου 826/1917 και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

θεσμοθετήθηκε η σύσταση δύο θέσεων Ανώτερων Εποπτών δημοτικής εκπαίδευσης, με καθήκον 

τους την άμεση παρακολούθηση του συνόλου των προβλημάτων και την καθοδήγηση του 

προσωπικού. 

«Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του 1936 κατήργησε την αποκέντρωση στο σύστημα 

διοίκησης-εποπτείας και θεσμοθέτησε μέσω του  νόμου 767-τα πολυπρόσωπα 

Συμβούλια»(Ιορδανίδης, 2011), με σκοπό την δυνατότητα εκπαιδευτικού έλεγχου από τον Υπουργό 

Παιδείας. Τα σχολεία της χώρας κατανεμήθηκαν σε 100 Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, σε καθεμία  από 

τις οποίες τοποθετήθηκε κι ένας Επιθεωρητής. Αποτέλεσμα της καθιέρωσης των εν λόγω 

εκπαιδευτικών περιφερειών αποτελεί η αύξηση των οργανικών θέσεων των επιθεωρητών της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης σε διακόσιες σύμφωνα με το νόμο 4379/1964, ενισχύοντας έτσι τον 

θεσμό, σε μια προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που προκαλούσε στην εκπαιδευτική κοινότητα 

η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων (Ιορδανίδης, 2011). 

Αργότερα, κατά την επταετία 1967-1974 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο σύστημα 

διοίκησης-εποπτείας της εκπαίδευσης (μέσω του νόμου 651/1970) με την θεσμοθέτηση εποπτικών 

οργάνων, με σκοπό την ενίσχυση του ολοκληρωτικού πολιτικού καθεστώτος. Η χώρα διαιρέθηκε σε 

δέκα Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, σε καθεμία από τις οποίες τοποθετήθηκε ένας 

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος-επόπτης, με αρμοδιότητες επιστημονικής, παιδαγωγικής καθοδήγησης, 

εποπτείας και διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων της Περιφέρειάς αρμοδιότητας του, καθώς και 

του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού τους. Επιπλέον, διοριστήκαν Γενικοί Επιθεωρητές, με 

καθήκον τη σύνταξη εκθέσεων υπηρεσιακής επίδοσης για το διδακτικό και εποπτικό προσωπικό ενώ 

ταυτόχρονα υποχρέωση τους αποτελούσε η περιφρούρηση «του ηθικού και εθνικού φρονήματος» 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 133348, 04-10-1971, Φ.Ε.Κ. 

804/09-10-1971). Επιπρόσθετα, διορίστηκαν και επτά Αναπληρωτές Γενικοί Επιθεωρητές, ως βοηθοί 

των Γενικών Επιθεωρητών με ίδιες αρμοδιότητες (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 25918, 14-03-

1972, Φ.Ε.Κ. 231/15-03-1972). 

Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

δημιούργησαν συνθήκες ωρίμανσης και προετοίμασαν το έδαφος για να αποδώσουν οι 

μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Μετά τη μεταπολίτευση η ελληνική 

εκπαίδευση θα βρεθεί σε κατάσταση ασφυκτικής κοινωνικής πολιορκίας, εξαιτίας, τόσο των 

συσσωρευμένων εκπαιδευτικών αδιεξόδων όσο και της προσπάθειας προσαρμογής της χώρας στις 
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νέες, διαμορφούμενες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.  Δεν είναι τυχαίο, ότι στο Σύνταγμα του 1975 

εντάσσονται σημαντικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις όπως η καθιέρωση της 9χρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και της δημοτικής γλώσσας .    

Στη μεταπολίτευση, μετά από απαίτηση των εκπαιδευτικών (και χωρίς να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση ο θεσμός της εποπτείας) πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα των 

Επιθεωρητών, προκειμένου να εξομαλυνθούν παρελθοντικές αυταρχικές και εξουσιαστικές 

αντιθέσεις. Με τον νόμο 309/1976 (30-04-1976, Φ.Ε.Κ. 100/30-04-1976, άρθρο 73) συγκροτείται το 

Ειδικό Συμβούλιο Κρίσης, με γνωμάτευση του οποίου κανείς από τους επιθεωρητές-που επελέγησαν 

σύμφωνα με το νόμο 651/1970-δεν ήταν συνειδητό ενεργούμενο του προηγούμενου καθεστώτος, 

μέσω της εποπτικής εκπαιδευτικής του δραστηριότητας (Διδασκαλικό Βήμα, 1979, Ιορδανίδης, 

2011). 

Με το νόμο 309/1976, δημιουργούνται δεκαπέντε Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες 

Δημοτικής Εκπαίδευσης με προϊστάμενο τον Επόπτη ως διοικητικό και πειθαρχικό προϊστάμενο του 

διδακτικού-εποπτικού προσωπικού της περιφέρειάς του. Οι Εκπαιδευτικές Περιφέρειες αυξήθηκαν 

σε 240 παράλληλα με τις οργανικές  θέσεις  των Επιθεωρητών. 

Το αίτημα των Γενικών Συνελεύσεων (εκπαιδευτικά συνδικαλιστικά όργανα) για 

εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση του θεσμού του Επιθεωρητή απ’ αυτόν του Σχολικού Συμβούλου 

ικανοποιήθηκε από τη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, η οποία συμφωνώντας με τις θέσεις των 

εκπαιδευτικών,  κατάργησε το θεσμού του Επιθεωρητή και καθιέρωσε το θεσμό του Σχολικού 

Συμβούλου με το νόμο 1304/1982 (06-12-1982, Φ.Ε.Κ. 144/07-12-1982) (Ιορδανίδης, 2011).  

Έκτοτε, το σύστημα της Επιθεώρησης, αν και έπαψε ουσιαστικά να λειτουργεί στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, τυπικά αντικαταστάθηκε (το 1982) με τη συνδρομή της Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των εκπαιδευτικών και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης (Ιορδανίδης, 

2011, Υπουργείο Παιδείας, Ομάδα Εργασίας, 2012).  

Συμπερασματικά, ο Επιθεωρητής υπήρξε ένας αυταρχικός και εξουσιαστικός φορέας ελέγχου 

της λειτουργίας του δασκάλου εντός του σχολείου, της κοινωνικοπολιτικής και πολιτιστικής του 

δραστηριότητας  εκτός του σχολικού χώρου. Ιδιαίτερα, η έκθεση του Επιθεωρητή, μέχρι το 1974, 

δεν αποτελούσε απλά μια εργασιακή υπόθεση, αλλά το πεδίο ελέγχου εκτεινόταν και έξω από την 

εργασία του σχολείου, στα πλαίσιο του ιδεολογικού προσανατολισμού του εκπαιδευτικού. Ο 

ιδιωτικός βίος, η κοινωνική ζωή, η πολιτική στάση και οι απόψεις του εκπαιδευτικού, (όπως 

κατηγοριοποιούνταν στα «θεμελιώδη καθήκοντα» και στη συμπεριφορά) έπαιζαν σημαντικό ρόλο 

στην αξιολόγηση και στον χαρακτηρισμό του (Αθανασίου, 1990).  

Η αρνητική κριτική προς το θεσμό του Επιθεωρητή, κατά τα χρόνια της λειτουργίας του και 

μετά την κατάργησή του, βασίζεται στο ρόλο που έπαιξαν τα πρόσωπα που υπηρέτησαν το θεσμό, 

αλλά κατά κύριο λόγο οφείλεται στη μεγάλη δυσκολία να εκπληρώσει τόσους ρόλους που του είχαν 

ανατεθεί, όπως τους ρόλους του διοικητικού-ελεγκτικού επόπτη και του παιδαγωγικού-

επιστημονικού καθοδηγητή (Ιορδανίδης, 2011).  «Ο θεσµός όµως, έτσι όπως λειτούργησε, επέτρεψε 

να διογκωθεί ο αρνητισµός των εκπαιδευτικών προς αυτόν. Επιβεβαίωση του γεγονότος αποτελεί η 

εκφρασμένη θέση των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών ∆ΟΕ και ΟΛΜΕ, οι οποίες 

επέκριναν το θεσµό του επιθεωρητή ως «απαράδεκτη ενσάρκωση του πνεύματος της αυταρχικής 

πολιτείας. Δηλαδή της αστυνόμευσης και αλλοτρίωσης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, που 

σε περιόδους μετάπτωσης της εξουσίας από την αυταρχική σε μοναρχική έδωσε όλους τους 

«καρπούς» (∆ιδασκαλικό Βήµα). 

Όλες οι συζητήσεις-στις δεκαετίες που πέρασαν από την κατάργηση του θεσμού του 

Επιθεωρητή-αφορούσαν ένα θεωρητικό ή υποθετικό πλαίσιο εφαρμογής της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, με αποτέλεσμα την εκπαιδευτική στασιμότητα και την θέσπιση ανεφάρμοστων 

νομοθετικών ρυθμίσεων.  

Με τον νόμο 1566/85, καθιερώνεται και επίσημα ο όρος αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Ο  συγκεκριμένος νόμος αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργικής δομής της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Στο Σχέδιο Προεδρικού  Διατάγματος 140/1988  αναφέρεται πως ο όρος σημαίνει συνεκτίμηση 

του συλλογικού και συμμετοχικού έργου των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα σχολεία ενώ στο Π.Δ. 

320/1993 αναφέρεται ότι  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γενικότερα θεωρείται η εκτίμηση της 

απόδοσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των προκαθορισμένων από τη 

νομοθεσία στόχων. Με το Νόμο 2525/1997 η διαδικασία που διενεργείται για την αποτίμηση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς και για το κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί οι σκοποί και οι στόχοι 

που έχουν καθοριστεί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ορίζεται ως αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να δοθεί στις νέες ερευνητικές προσπάθειες στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, οι οποίες στράφηκαν προς την έννοια της «ποιότητας της εκπαίδευσης» και  

«αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης», με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την «αυτό-αξιολόγηση 

της σχολικής μονάδας», που διατυπώθηκε και ως κατεύθυνση στη Λευκή βίβλο (Παπαδανιήλ, 2014). 

Ο Νόμος 2986/2002, που αφορά την οργάνωση των Περιφερικών Υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή τους, αναφέρει ότι το εκπαιδευτικό έργο συνδέεται άμεσα με τη 

σχολική μονάδα, ενώ αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία που συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό, την 

ποιοτική κοινωνική αναβάθμιση της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την ελάττωση των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Ως φορείς της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου από το Νόμο 2986/2002 

ορίστηκαν το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις αρμοδιότητες 

των δύο φορέων να διαφοροποιούνται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

αναλαμβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

αξιολογούνται ατομικά από το διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετούν και από τον Σχολικό 

Σύμβουλο ως προς το υπηρεσιακό και παιδαγωγικό τους έργο. Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν 

εφαρμόστηκε ποτέ λόγω αλλαγής της κυβέρνησης (Γκούσης, 2004). 

Οι κανόνες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που εισήχθησαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα µε το νόµο 3848/2010(με βασικούς άξονες την αναδιοργάνωση του σχολείου και τη 

διοικητική αναμόρφωση) είχαν σαν σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας.  Η εγκύκλιος 37100/Γ1/31-1-2010 προέβλεπε-

σαν στόχο της αυτό-αξιολόγησης-την ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως κύριο φορέα 

προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010).  

Υπήρξε μια αξιόλογη προσπάθεια, αφού σε μεγάλο βαθµό επιδίωξε να ξεφύγει από τη 

στερεότυπη επιθεώρηση, που τόσο πολύ ταλαιπώρησε την εκπαίδευση στα χρόνια, κατά τα οποία 

εφαρμόστηκε. Οι νέοι κανόνες καθορίζουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό, ως επαγγελματία που 

αναστοχάζεται, ασκεί αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις αδυναµίες του και προσπαθεί 

διαρκώς να βελτιώνεται (Κυριακίδης, 2006). 

Με το Νόμο 4024/2011 θεσπίζεται ένα νέο σύστημα βαθμολογικής κλίμακας, επαγγελματικών 

προαγωγών, μισθολογικής ανάπτυξης και αποδοχών, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός-

δημόσιος υπάλληλος υπόκειται σε εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ 

η ικανότητα και η απόδοσή του κρίνονται αναφορικά με βάση τους επιδιωκόμενους αρχικούς 

στόχους και την υπαλληλική συμπεριφορά του. Το Π.Δ. προβλέπει τη διαδικασία συγκρότησης 

συμβουλίων αξιολόγησης κατά φορέα, καθορίζει τις περιπτώσεις που χρειάζεται, τον χρόνο 

πραγματοποίησης και τον τύπο της. 

Το πρόσφατο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του 2013 έχει ως κύριο σκοπό  τον καθορισμό 

της διαδικασίας της αξιολόγησης, η οποία στοχεύει στη αναβάθμιση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, στην ορθολογική διαχείριση των πόρων, στην κατάλληλη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, στην σύσφιξη των σχέσεων-μέσω δικτύων συνεργασίας-ανάμεσα σε όλους τους 

παράγοντες της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. 
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Η ανακοίνωση του υπουργείου θέτει-ως κύριο και τελικό στόχο της αξιολόγησης-την 

ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης σε εθνικό αλλά και 

σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει σωφρονιστικό χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο να συνδέεται 

με πρακτικούς κι επιστημονικούς τρόπους που αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωσή του,  με τη βοήθεια 

της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της αναμόρφωσης των διάφορων εργαλείων και 

μέσων, αλλά και της ανασυγκρότησης των εκπαιδευτικών θεσμών (Υπουργείο Παιδείας, Ομάδα 

Εργασίας, 2012).   

Ως προς τη σύγχρονη ιστορική συγκυρία, η  Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας (2012) 

επισημαίνει πως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπήρξε κατά το παρελθόν σύστημα 

αξιολόγησης του συνολικού εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα,  δεν υπάρχει 

η αναγκαία προετοιμασία και η κατάλληλη υποστήριξη του συστήματος, ώστε να πραγματοποιείται 

η αξιολόγηση σε επίπεδο δομών, στελεχών και διαδικασιών και να επιδιώκεται η συνεχής 

επιμόρφωση και η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Η Ομάδα Εργασίας επισημαίνει ότι για να επιτύχει το εγχείρημα της αξιολόγησης, θεωρείται 

απαραίτητη η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να διαμορφωθεί η κουλτούρα της αξιολόγησης στα σχολεία, που θα βασίζεται στη 

συμμετοχή και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της διάχυτης αίσθησης της 

δικαιοσύνης και της δυνατότητας παροχής ίσων ευκαιριών για όλους τους εκπαιδευτικούς 

(Υπουργείο Παιδείας, Ομάδα Εργασίας, 2012).  

2.2. Η αναγκαίοτητα της αξιολόγησης 

Όπως κάθε ατομική ή συλλογική, συντονισμένη κοινωνική δραστηριότητα, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, συμπεριλαμβάνει το στοιχείο της αξιολόγησης, ως αποτίμηση της όλης δραστηριότητας.  

Μέσω αυτής διαπιστώνεται η επίτευξη των προτεινόμενων στόχων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

μπορεί να καθορίσει τους παράγοντες αποτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ύπαρξη 

βελτιωτικών κινήσεων που δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της 

δραστηριότητας.   

Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα-ως μια δραστηριότητα με συλλογικό ή ατομικό αντίκτυπο-

οφείλει να έχει συγκεκριμένους στόχους και να αναπτύσσει εξελιγμένους μηχανισμούς αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του (Καπετσώνης, 2012). 

Η αναγκαιότητα παρουσίας αξιολογικής διαδικασίας στο εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται ακόμα 

περισσότερο φανερή αν αντιληφθούμε το πλήθος των συντελεστών έμψυχων ή μη που 

περιλαμβάνονται σε αυτό (Δημητρόπουλος, 2003).  

Επιπλέον, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική διδασκαλία, γιατί συνδέεται με 

τον προγραμματισμό και το συνεπαγόμενο επαναπροσδιορισμό του σχεδιασμού-προγραμματισμού 

και να παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση, προκειμένου οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι να αποκτήσουν σαφή 

εικόνα του τι έχουν κατακτήσει (Γκανάκας, 2006).  Εξ άλλου, έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι 

αποκτούν μια δεξιότητα πολύ πιο γρήγορα, εφόσον υπάρχει ανατροφοδότηση σχετικά με το αν αυτό 

που κάνουν είναι σωστό ή λάθος . 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Rogers (1999), η ύπαρξη ενός λειτουργικού συστήματος 

αξιολόγησης στην εκπαίδευση θεωρείται αναγκαία γιατί βοηθάει στη βελτίωση της απόδοσης των 

εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ως ελεγκτική και 

οργανωτική διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία σχεδιασμού καινοτόμων 

στρατηγικών της σχολικής μονάδας, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Μέσα απ’ αυτή ο εκπαιδευτικός ελέγχει την διδακτική διαδικασία με σκοπό πάντα τη μέγιστη 

βελτίωσή της. 

Με το κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης ο ρόλος των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αλλάζει ριζικά.  Η χάραξη καλύτερης ενιαίας εσωτερικής πολιτικής των σχολικών 
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μονάδων θεωρείται δεδομένη. Το ίδιο και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Η δυναμική της σχολικής μονάδας(ελεγχόμενη πλέον ιδεολογικά λόγω της αξιολόγησης) γίνεται 

λιγότερο συγκεντρωτική. Οι εκπαιδευτικοί καθίστανται υπεύθυνοι για την αναβάθμιση του ρόλου 

τους, καθώς μπαίνουν στην διαδικασία του προγραμματισμού. Ο εκπαιδευτικός όμως δε σταματάει 

στη διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού του έργου, αλλά αποτιμά και την πορεία 

υλοποίησης του. Σαν αποτέλεσμα επιβάλλονται σχέσεις συναδελφικότητας κι αλληλεγγύης, λόγω 

της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τις 

ανάγκες τους για επιμόρφωση, γεγονός το οποίο τους οδηγεί στη Δια Βίου Μάθηση. Τέλος, οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι έντονες και συνεχείς μέσα από το έργο και τις δράσεις των 

εκπαιδευτικών (Παπακωνσταντίνου, 2002).  

Ο Δημητρόπουλος (1991) υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ωστόσο δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε στείρα διαδικασία. Αποτελεί το 

εργαλείο ελέγχου  του  εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά, με τη διοικητική-εκπαιδευτική του 

υπόσταση και με σκοπό τον άμεσο και αποτελεσματικό εντοπισμό αδυναμιών, παραλείψεων ή 

ελλείψεων. Η αξιολόγηση λοιπόν, είναι ανατροφοδοτική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην ποιοτική 

βελτίωση της εκπαίδευσης μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές πρακτικές. Αναπόφευκτα 

σχεδιάζονται και λαμβάνονται νέες στρατηγικές για την εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαίδευση 

γενικότερα. 

Συμπερασματικά, είναι προφανές, ότι η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να 

υπάρξει ανατροφοδότηση και αναστοχασμός. Η επιτυχία της εκπαιδευτικής λειτουργίας 

διευκολύνεται αλλά κυρίως εξασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου (Δημητρόπουλος, 2002). 

5. Συμπεράσματα 

Στις μέρες μας, η αντικατάσταση της έννοιας του ελέγχου με αυτή της αξιολόγησης 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2008), μετατόπισε το ενδιαφέρον του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

από την αξιολόγηση των ατόµων στην αξιολόγηση των συστηµάτων. Εμφανίζεται, πλέον, μία ισχυρή 

τάση προς την υιοθέτηση μεθόδων εσωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί διοικητική λειτουργία που δρα επικουρικά (με τον 

ανατροφοδοτικό της χαρακτήρα) για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων, την μέτρηση των 

αξιολογικών αποτελεσμάτων, τη διόρθωση των αποκλίσεων και την αξιοποίηση των θετικών 

σημείων της εκπαίδευσης. 

          Η εκπαίδευση σήμερα χρειάζεται άτομα που να προσαρμόζονται στο ταχέως 

αναμορφούμενο περιβάλλον.  Αυτό  μπορεί να επιτευχθεί με την αυτό-αξιολόγηση τους, τις 

αρμονικές συναδελφικές σχέσεις και την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.  

Όλες οι μορφές και τα είδη αξιολόγησης συνυπάρχουν και λειτουργούν συμπληρωματικά, με 

αυτοσκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Η 

εξωτερική αξιολόγηση, την οποία τείνουν να ταυτίζουν με την έννοια της αξιολόγησης γενικότερα, 

λειτουργεί επικουρικά με την εσωτερική. Αυτή πάλι, δικαίως θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της 

πολιτικής της σχολικής μονάδας. Έχει, μάλιστα, εντυπωθεί θετικά στην συνείδηση των 

εκπαιδευτικών, καθώς αν και άτυπη δρα έμμεσα, αλλά περισσότερο αποτελεσματικά.        Σύμφωνα 

με το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο (και με δεδομένη την αναγκαιότητα βελτίωσης των 

διδακτικών συμπεριφορών) η συναίνεση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

αξιολογικού πλαισίου είναι ο βασικός πυρήνας υλοποίησής του. Αυτό θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικό και απαλλαγμένο από απαρχαιωμένες νοοτροπίες που άλλοτε εξυπηρετούσαν 

πολιτικές σκοπιμότητες κι επεδίωκαν τη νομιμοποίηση διοικητικών αποφάσεων. 

Αναμφισβήτητα, οι εκπαιδευτικοί θα αποδεχτούν την δίκαιη εφαρμογή μιας διαδικασίας που 

αποσκοπεί στην απενοχοποίηση τους (για τα λάθη των εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών 

αλλά και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας) και στην επιμόρφωση τους, στα πλαίσια 

προγραμμάτων προς όφελος των ίδιων αλλά και ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. 
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Στο άκουσμα και μόνο της λέξης αξιολόγησης είναι φανερό ότι έχει εγκατασταθεί στη σκέψη 

των εκπαιδευτικών μια αρνητικά φορτισμένη, εξαναγκαστικού χαρακτήρα λειτουργία. 

Οποιαδήποτε απόπειρα πρακτικής εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης θα υπόκειται 

πάντα στην πιθανότητα ανατροπής, καθώς δεν αποτελεί παγιωμένη αντίληψη στην συνείδηση των 

διδασκόντων.  

Υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις για την επιστημονική επάρκεια των αξιολογητών. Έτσι, άλλες 

περιπτώσεις αξιολογητών δεν γίνονται αποδεκτές μιας και οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο στην 

ανύπαρκτη σχέση μαζί τους και στην αποκοπή τους για αρκετά χρόνια από την διδακτική πράξη. 

Η εμπειρία άλλωστε που έχει ο κύριος κορμός των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε διηγήσεις 

τρίτων που είχαν άμεση αξιολογική εμπειρία κατά το παρελθόν μέσω των επιθεωρητών(όταν ο 

θεσμός αποτελούσε μηχανισμό έμμεσου ή άμεσου εκφοβισμού). Η άρνηση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας απέναντι στο θεσμό εντοπίζεται στην αρνητική εικόνα που διαμορφώθηκε τα τελευταία 

σαράντα χρόνια από την εφαρμογή του επιθεωρητισμού.  

Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου είναι αποτελεσματική 

και λειτουργική όταν αποσκοπεί: στη συστηματική ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, στην 

επισήμανση των αδυναμιών της σχολικής μονάδας, στην ενίσχυση-ενθάρρυνση της προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων του 

σχολείου και στην προετοιμασία των μαθητών για την ομαλή ένταξη τους στη ζωή των ενήλικων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

Στρίκας Κωνσταντίνος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MBA 

Περίληψη  

Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες αφορούν κινήσεις μεγαλύτερης επιδεξιότητας και ακρίβειας, 

στην καθημερινή ζωή, προαπαιτώντας τη χρήση μικρότερων μυϊκών ομάδων των χεριών και των 

δαχτύλων, αυξάνοντας την ανεξαρτησία και την αυτοεκτίμησή των ανθρώπων. Μεταξύ των 

ενναλακτικών λύσεων για την αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων και για την ανίχνευση των παιδιών 

με κινητικές δυσκολίες, οι εφαρμογές Βαθιάς Μάθησης, έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, 

περιοριζόμενες ωστόσο στα μαθήματα της Φυσικής και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional Neural Networks- CNN), θεωρούνται 

κατάλληλα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση εικόνων με μεγάλη ακρίβεια. 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, με την χρήση ενός CNN μοντέλου βαθιάς μάθησης βασισμένου στην κατηγοριοποίηση  

εικόνων από συγκεκριμένες ζωγραφιές των παιδιών. 

Το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και αποτίμησης του Motor Skills CNN μοντέλου που 

παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, θα αποτελέσουν ζωγραφιές παιδιών, προνηπίων και νηπίων 

Νηπιαγωγείων του Νομού Σερρών, που αρχικά αξιολογήθηκαν με την κλίμακα κινητικής 

αξιολόγησης του τεστ της Griffihts No II.  

 

Λέξεις κλειδιά: Λεπτή κινητικότητα, Griffihts No II, Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

1. Εισαγωγή 

Κίνηση καλείται η διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να χρησιμοποιεί το σώμα 

του, για να κινείται στον χώρο. Η κινητική  ανάπτυξη αποτελεί μέρος της ψυχοκινητικής εξέλιξης 

και σχετίζεται με την ωρίμανση του νευρικού συστήματος και την εκπαίδευση ή τα ερεθίσματα που 

δέχεται το παιδί από το περιβάλλον (Auxter & Pyfer, 1989). Η κινητική ανάπτυξη διακρίνεται σε 

αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες. Οι αδρές κινητικές δεξιότητες απαιτούν τη χρήση μεγάλων 

μυϊκών ομάδων και αφορούν κινήσεις όπως το περπάτημα και το τρέξιμο, ενώ οι λεπτές,  αφορούν 

κινήσεις μεγαλύτερης επιδεξιότητας και ακρίβειας, όπως είναι το κούμπωμα και το γράψιμο, ενώ 

πραγματοποιούνται με την χρησιμοποίηση μικρότερων μυϊκών ομάδων των δαχτύλων των χεριών. 

Με την πάροδο του χρόνου, οι δεξιότητες αυτές εξελίσσονται και σύντομα, τα παιδικά σχέδια, 

αποτελούν για τα παιδιά το βασικότερο ίσως μέσο αποτύπωσης του κόσμου, με τον τρόπο που αυτά  

τον αντιλαμβάνονται (Giagazoglou et al., 2011). 

 Για την αξιολόγηση των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και για την εκτίμηση της 

ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, χρησιμοποιούνται αναπτυξιακές δοκιμασίες (τεστ). Οι 

δοκιμασίες αυτές αποτελούν προ-βαθμολογημένα πρότυπα, που έχουν κατασκευασθεί μετά από 

καταγραφή των δεξιοτήτων παιδιών με τυπική ανάπτυξη στις διάφορες ηλικίες (Giagazoglou et al., 

2005). Η παρούσα έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τα κενά που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

πεδίο, επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σε γονείς και εκπαιδευτικούς να ανιχνεύσουν ή έστω να 
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έχουν μια πρώτη εκτίμηση, για πιθανά προβλήματα λεπτής κινητικότητας σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Η ανίχνευση αυτή μπορεί να  πραγματοποιηθεί, μέσω μεθόδων βαθιάς μηχανικής μάθησης, 

με μεγάλη ακρίβεια (Hagenbuchner et al., 2015). 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Υφιστάμενη κατάσταση 

Η κινητική ανάπτυξη αποτελεί μέρος της βιολογικής ανάπτυξης του ανθρώπου και της 

ολοκλήρωσής του. Προϋποθέτει την καθολική λειτουργία βιολογικών οργανικών λειτουργιών, όπως 

είναι η μυϊκή δύναμη και η αντοχή του ατόμου, αλλά και η εν γένει σωματική και φυσική του 

διάπλαση. Στους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την κινητική ανάπτυξη, περιλαμβάνονται 

επίσης και οι περιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς το περιβάλλον δημιουργεί το 

πλαίσιο ανάπτυξης, όντας συχνά ένας αστάθμητος παράγοντας δράσης. Το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται το κάθε άτομο, επηρεάζει με τρόπο δραστικό την ανάπτυξή του, 

διαφοροποιώντας το από τους υπολοίπους (Haywood, 1988· Patz & Dennis, 1998· Giagazoglou et 

al., 2005). 

Η προσχολική ηλικία κρίνεται σημαντική για την επίτευξη πολλών γνωστικών και κινητικών 

δεξιοτήτων, οι οποίες και προϋποθέτουν την κατάλληλη φροντίδα και προσοχή από το περιβάλλον 

του παιδιού. Αναφορικά με την κινητική ανάπτυξη, περιβαλλοντικές συνθήκες που παρέχουν στα 

παιδιά ελάχιστες ευκαιρίες ανάπτυξης της δύναμης και της ισορροπίας τους, δημιουργούν 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη της κινητικότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση, ένα φτωχό σε ερεθίσματα 

περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει στο παιδί διαταραχές στη νοητική, συναισθηματική και κινητική 

του εξέλιξη (Giagazoglou et al., 2005). Αντιθέτως, όταν οι συνθήκες παρουσιάζονται ευνοϊκές, με το 

περιβάλλον του παιδιού να του αποδίδει το κατάλληλο ενδιαφέρον, συνήθως επιταχύνεται η 

διαδικασία της κινητικής ανάπτυξης (Haywood, 1988). 

 Η πρώιμη διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών, αυξάνει τις πιθανότητες για 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους (Mardell-Czudnowski & Goldenberg, 2000), αφού τα τρία 

πρώτα χρόνια της προσχολικής ηλικίας (3-6 χρόνων), κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά (Bredekamp 

& Copple, 1998). Η έγκαιρη ανίχνευση των κινητικών δυσκολιών κατά την προσχολική ηλικία, 

καθώς και η ενθάρρυνση του παιδιού να συμμετάσχει σε κινητικές δραστηριότητες μπορούν να 

βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτο-αποτελεσματικότητά του, διασφαλίζοντας το πλήρες 

αναπτυξιακό δυναμικό του (Giagazoglou et al., 2011). 

 Η ανίχνευση των διαταραχών στην ανάπτυξη που παρουσιάζει ένα παιδί μπορεί να επιτευχθεί 

με την εφαρμογή αναπτυξιακών δοκιμασιών (Giagazoglou et al., 2005) οι οποίες μπορεί να 

εφαρμόζονται προληπτικά σε όλα τα παιδιά (Meisels, 1988). Η παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσει 

την κλίμακα της λεπτής κινητικότητας της αναπτυξιακής δοκιμασίας Griffiths Νο ΙΙ. Περιλαμβάνει 

6 κλίμακες ίσης δυσκολίας για κάθε επίπεδο ηλικίας και ίσης αναπτυξιακής αξίας, που δίνουν τη 

δυνατότητα μιας σχηματικής παράστασης (profile) όλων των ικανοτήτων του παιδιού 

(Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 1991). Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο εργαλείο έχει το πλεονέκτημα 

ότι δίνει ένα συνολικό σκορ για το κάθε παιδί (έναν Γενικό Αναπτυξιακό Δείκτη), αλλά και έναν 

ξεχωριστό δείκτη για κάθε κλίμακα.  

 Αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τα τελευταία έτη πολλοί 

εκπαιδευτικοί και μαθητές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνολογικών εφαρμογών για 

τις διδακτικές τους ανάγκες, εκμεταλλευόμενοι όλες τις διαφορετικές μορφές μάθησης, όπως είναι η 

ηλεκτρονική, η εξ αποστάσεως και η μάθηση μέσω κινητών συσκευών (Chen et al., 2017). Ωστόσο, 

παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, περιορισμένες παρουσιάζονται οι δυνατότητες 

μεθοδολογικής επεξεργασίας των δεδομένων, αναφορικά με την ανίχνευση της σωματικής 

δραστηριότητας και της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών (Hagenbuchner et al., 2015). 

Η βαθιά μηχανική μάθηση ή βαθιά μάθηση (deep learning) ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της 

χρήσης νευρωνικών δικτύων με μεγάλο βάθος κρυφών επιπέδων. Ως επιστημονικό πεδίο κερδίζει 
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έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη, εξαιτίας της διαρκώς αυξανόμενης υπολογιστικής της ισχύος και 

του μεγάλου όγκου δεδομένων που μπορεί να διαχειριστεί. Επομένως, η βαθιά μηχανική μάθηση 

κρίνεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, συγκριτικά με άλλες  τεχνικές της μηχανικής 

μάθησης, χρησιμοποιώντας πιο εύχρηστους αλγόριθμους και πολλαπλά στρώματα επεξεργασίας 

δεδομένων (Woodie, 2017).  

 Ειδικότερα, τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN) αποτελούν το κλασικότερο πλαίσιο της 

βαθιάς μάθησης (Xin & Wang, 2019). Βασικότερο πλεονέκτημα των CNN, είναι η δυνατότητα 

εισόδου δεδομένων διαφορετικού τύπου και η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μνήμης με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του μοντέλου (Newman et al., 2018). Το γεγονός 

αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την επεξεργασία εικόνων. Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα 

ερμηνεύουν και το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας εικόνας διαχωρίζοντάς το από το καλλιτεχνικό 

στυλ της (Xin & Wang, 2019), ταξινομώντας τα εικονοστοιχεία της (pixel) (Al-Saffar et al., 2018). 

Η έως τώρα έρευνα έδειξε ότι οι έρευνες με τη χρήση μοντέλων βαθιάς μάθησης, για την 

πρόβλεψη του τύπου σωματικής δραστηριότητας σε παιδιά και εφήβους (De Vriesetal., 2011; 

Trostetal., 2012· Rodríguezetal., 2019; Suzuki etal., 2019) είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, 

μολονότι οι προσεγγίσεις βαθιάς μάθησης προσφέρουν αυξημένη ακρίβεια ανίχνευσης της 

σωματικής δραστηριότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, η έρευνα δεν έχει ασχοληθεί με 

την περίπτωση της προσχολικής ηλικίας, με εξαίρεση μόνο την έρευνα των Hagenbuchner και 

συνεργατών (2015).   

Η χρήση νευρωνικών δικτύων σε μελέτες της προσχολική ηλικία, επικεντρώθηκε κυρίως στους 

αναπτυξιακούς και συμπεριφορικούς παράγοντες της κινητικής ανάπτυξης (Cliffetal., 2009; 

Obeidetal., 2011; Gallahueetal., 2012).  Προγενέστερες έρευνες που έχουν προσανατολιστεί στις 

περιπτώσεις παιδιών και εφήβων, έχουν χρησιμοποιήσει μοντέλα που διαθέτουν δίκτυα με νευρώνες 

πολλών επιπέδων (Multi- Layer Perceptron Networks- MLP) ή προσεγγίσεις βαθιάς μάθησης (Deep 

Learning Ensemble Network- DLEN) (De Vriesetal., 2011; Trostetal., 2012· Rodríguezetal., 2019; 

Suzuki etal., 2019),  ουσιαστικά όμως  κανένα μοντέλο δεν έχει προχωρήσει σε σύγκριση με κάποιο 

«παραδοσιακό» αναπτυξιακό τεστ (Liewetal., 2011), με αποτέλεσμα να απουσιάζει η ένδειξη ότι τα 

μοντέλα βαθιάς μάθησης μπορούν να βοηθήσουν και να  συμπληρώσουν τις παραδοσιακές 

αξιολογήσεις. 

2.2. Μεθοδολογία και εργαλεία της έρευνας 

Με γνώμονα τα προαναφερθέντα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η κάλυψη του μέχρι 

σήμερα ερευνητικού κενού, που αφορά στην μελέτη τρόπων και στην ανάπτυξη μεθόδων 

αυτοματοποιημένης αξιολόγησης λεπτής κινητικότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με χρήση 

τεχνικών βαθιάς μηχανικής μάθησης. 

Στην έρευνα συμμετέχουν 500 παιδιά ηλικίας  έως 4-6 χρόνων, προερχόμενα από πόλεις και 

χωριά του νομού Σερρών ενώ ως εργαλείο μελέτης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα λεπτής 

κινητικότητας του ερωτηματολόγιου Griffiths τεστ Νο ΙΙ.  

Η κλίμακα της λεπτής κινητικότητας περιλαμβάνει δεξιότητες που δείχνουν την ικανότητα του 

παιδιού να παρατηρεί αντικείμενα και να συντονίζει τα χέρια του για να εκτελεί κατασκευές και να 

σχεδιάζει. Η κλίμακα σχετίζεται  με την οπτικοκινητική αντίληψη και τη συνεργασία ματιού χεριού. 

Συγκεκριμένα, το παιδί καλείται να σχεδιάσει, με αντιγραφή, απλά γεωμετρικά σχήματα (Εικόνα 1) 

και ελεύθερα ένα σπίτι και έναν άνθρωπο. Η βαθμολογία του καθορίζεται από υφιστάμενες νόρμες, 

που αντικατοπτρίζουν τα στάδια κατάταξης του σχεδίου. Η δε χρονολογική ηλικία του παιδιού 

υπολογίζεται σε μήνες από την ημέρα γέννησης, ως την ημέρα διεξαγωγής του τεστ. Η επιτυχία κάθε 

δεξιότητας σημειώνεται με το σύμβολο + και η αποτυχία με το – (Giagatzoglou et al., 2005). Τα 

σχέδια αυτά, που σχεδιάζει το κάθε παιδί, δίνουν χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και για την ίδια του 

την προσωπικότητα. Η ωριμότητα στο παιδί, συνεπάγεται στην κλίμακα αυτήν πολύπλοκα σχέδια, 

που το παιδί τα κατονομάζει και τους δίνει περιεχόμενο.  
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Εικόνα 5- Τα γεωμετρικά σχήματα του τεστ Griffiths II 

 

 
Για παράδειγμα στην εικόνα 2 διακρίνονται τα σχήµατα και η ζωγραφιά (ανθρωπάκι) που 

σχεδίασε παιδί χρονολογικής ηλικίας 37 µηνών (περίπου 3 χρονών). Παιδιά ίδιας χρονολογικής 

ηλικίας µε µέσο Α.∆. στην κλίµακα µπορούν απλά να αντιγράψουν τα γεωμετρικά σχήματα. Ωστόσο, 

το παιδί του παραδείγματος είναι ικανό να σχεδιάζει τα γεωµετρικά σχήµατα και ανθρωπάκι πιο 

πολύπλοκο από την ηλικία του. Έτσι, ενώ η χρονολογική ηλικία του παιδιού είναι µόλις 37 µηνών, 

η αναπτυξιακή του ηλικία είναι 60 µηνών. 

 
Εικόνα 6- Σχέδια παιδιού 37 µηνών µε Α∆ 162 

 

 Η βαθμολογία των παιδιών στο τεστ, θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του παιδιού σε 

μήνες. Επί παραδείγματι, αν συμμετάσχει ένα παιδί 4,5 χρόνων, η χρονολογική του ηλικία θα είναι 

54 μηνών. Η βαθμολογία δίνεται ανά μια δεξιότητα σε κάθε μήνα, για τα 2 πρώτα έτη της ζωής του. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το παιδί 4,5 ετών, πραγματοποιεί ολοκληρωμένα τις δεξιότητες που 

αντιστοιχούν σε παιδιά έως δυο ετών και λαμβάνει βαθμολογία 24 (2 χρόνια=24 μήνες*1 

δεξιότητα/μήνα=24 βαθμούς). Από το 3ο έτος, οι δεξιότητες αντιστοιχούν μία ανά δύο μήνες. Στο 

παράδειγμα, έστω ότι στην κλίμακα της λεπτής κινητικότητας το παιδί εκτελεί όλες τις δεξιότητες 

του 3ου και 4ου έτους και φτάνει μέχρι τη δεξιότητα με αύξοντα αριθμό (α.α) 16 του 5ου έτους. Το 

παιδί αυτό παίρνει 24 βαθμούς από τα δύο πρώτα έτη, συν 16 από τις δεξιότητες των άλλων ετών. Οι 

16 πολλαπλασιάζονται με το 2 αφού όπως προαναφέρθηκε αντιστοιχεί 1 δεξιότητα ανά δύο μήνες. 

Η Αναπτυξιακή Ηλικία (Α.Η) του παιδιού του παραδείγματος είναι 24 + (16Χ2) = 56. Στη συνέχεια, 

διαιρείται η Α.Η με τη Χρονολογική ηλικία (Χ.Η) και αυτό που βρίσκεται πολλαπλασιάζεται επί 100. 

Στο παράδειγμα μας, ο Αναπτυξιακός Δείκτης του παιδιού για την κλίμακα Α είναι: Α.Δ = Α.Η / Χ.Η 

x 100 ^ 56 /54 Χ 100 = 103.7. Η  βαθμολογία εξαρτάται από τις επιτυχημένες σε αριθμό δεξιότητες 

και όχι από τη σειρά με την οποία πραγματοποιούνται. Επομένως, η Αναπτυξιακή Ηλικία του εν 

λόγω παιδιού εκφρασμένη σε μήνες, είναι 56. Η εφαρμογή του τεστ στο παιδί πρέπει να ξεκινάει από 

δεξιότητες που ανταποκρίνονται σε ηλικία μικρότερη από την πραγματική του και να σταματάει μετά 

από 6 συνεχόμενες αποτυχίες σε 6 διαφορετικές δεξιότητες. 

 
Εικόνα 7- Μεθοδολογία της έρευνας 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

309 

 

 
 

Στην εικόνα 3 περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της μελέτης. 

Οι ζωγραφιές αξιολογήθηκαν (Giagazoglou et al., 2011) και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την 

κλίμακα Griffiths τεστ ΙΙ σε 6 διαφορετικές κατηγορίες. Ακολούθως, ορίσθηκαν 6 διαφορετικές 

κατηγορίες (κλάσεις) στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν οι ζωγραφιές των παιδιών, όπου η κλάση 

0 (εικόνα 4) αναφέρεται στο χαμηλότερο επίπεδο λεπτής κινητικότητας, και η κατηγορία 6 στο 

υψηλότερο (εικόνα 5). 
Εικόνα 8- δείγμα φωτογραφίας της κλάση 0 

 
 

Εικόνα 9- δείγμα φωτογραφίας της κλάση 6 

 
Ακολούθως, αναπτύχθηκε μοντέλο βαθιάς μηχανικής μάθησης το οποίο εκπαιδεύθηκε με τις 

ψηφιοποιημένες ζωγραφιές και τις αντίστοιχες κατηγορίες της κάθε ζωγραφιάς. Το MotorSkills CNN 

το οποίο αποτελεί υλοποίηση της κλασικής αρχιτεκτονικής των δικτύων βαθιάς μάθησης (Εικόνα 6). 

Συνεπώς,  υπάρχουν «στοιβαγμένα» επίπεδα συνέλιξης, επιλογής χαρακτηριστικών και 

συναρτήσεων ενεργοποίησης.  

 
Εικόνα 10- Αρχιτεκτονική του μοντέλου Motor Skills CNN 
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Το MotorSkills CNN αποτελείται από 1 πυκνό στρώμα (dense layer) με 64 φίλτρα μεγέθους 

3x3 και δύο συνελικτικά (convolution) επίπεδα. Δοκιμάστηκαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί με τα 

παρακάτω δεδομένα, Dense layers = [1, 2, 3], Layer sizes (Μέγεθος επιπέδου) = [32, 64, 128] 

Convolutional layers = [1, 2, 3]. Για τον κάθε συνδυασμό πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του 

μοντέλου με τα αρχικά δεδομένα, προκειμένου να επιλεχθεί η αρχιτεκτονική του δικτύου με την 

καλύτερη ακρίβεια και το ελάχιστο λάθος.  

Η δείκτης ακρίβειας κατηγοριοποίησης (accuracy) που χρησιμοποιήθηκε για εκτίμηση της 

απόδοσης του μοντέλου MotorSkillsCNN, δηλαδή την ικανότητα  του να κατηγοριοποιεί τις 

ζωγραφιές των παιδιών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ή αλλιώς κλάσεων, υπολογίζεται σύμφωνα 

με τον τύπο που ακολουθεί. 

 

 
 

Οι παράμετροι που ορίζουν το πρόσημο των κατηγοριών είναι οι ακόλουθοι:  

• TP (True Positive) που περιλαμβάνει τιμές οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν από το 

μοντέλο στην κλάση (+1) και αληθώς ανήκουν στην κλάση αυτή,   

• FP (False Positive), εικόνες οι οποίες εσφαλμένα κατηγοριοποιήθηκαν στην κλάση 

(+1),  

• FN (False Negative) που ανήκουν στην κλάση (+1) και εσφαλμένα 

κατηγοριοποιήθηκαν ως αρνητικές (-1) και  

• TN (True Negative) δηλαδή εικόνες που κατηγοριοποιήθηκαν ως αρνητικές στην 

κλάση (-1) και αληθώς ανήκουν στην κλάση αυτή. 

                            

Στο τελικό στάδιο της εργασίας, πραγματοποιήθηκε  η αποτίμηση του μοντέλου. 

 

2.3. Αποτελέσματα 

Η ακρίβεια εκπαίδευσης (training accuracy) του MotorSkillsCNN ανά κύκλος μάθησης (epoch) 

παρουσιάζεται στην εικόνα 7 με έντονο γαλάζιο χρώμα. Φαίνεται ότι μετά από 29 επαναλήψεις, η 

ακρίβεια της εκπαίδευσης στον επιτυχή διαχωρισμό των κατηγοριών φτάνει  το 95%. 

 
Εικόνα 11- Ακρίβεια εκπαίδευσης (training accuracy) του MotorSkillsCNN ανά epoch 
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3. Συμπεράσματα 

Το μοντέλο MotorSkillsCNN παρείχε υψηλές τιμές ακρίβειας κατά την εκπαίδευση του. Η 

απόδοση του στο, μικρό μέχρις στιγμής, σύνολο δεδομένων ελέγχου παρουσιάζεται ικανοποιητική.  

Η εργασία αυτή αποτελεί καινοτόμα μελέτη του χώρου της λεπτής κινητικότητας και 

αναμένεται η απόδοση του να είναι συγκρίσιμη με τις παραδοσιακές μεθόδους ανίχνευσης των 

διαταραχών της λεπτής κινητικότητας. Δεδομένης, δε, της σημασίας τους κατά τα πρώτα σχολικά 

έτη, η μέθοδος αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην έγκαιρη ανίχνευση τους. Για την  

τελειοποίηση των αποτελεσμάτων, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη με γνωστά και 

αποδοτικά CNN μοντέλα καθώς και εφαρμογή τεχνικών καθαρισμού των εικόνων (Restrepo et al., 

2018). 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ  ΑΥΤΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Σφακιωτάκη Κυριακή 

Υποψήφια Διδάκτορας 

 

Περίληψη  

Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

των εκπαιδευομένων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν και αναλύουν 

διαφορετικούς τύπους πληροφοριών όπως αυτές αποκτώνται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής τους 

πορείας. Η αυτο-αξιολόγηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που οι εκπαιδευόμενοι 

απαιτείται να έχουν αποκτήσει και εφαρμόσει προκειμένου να πετύχουν τόσο τη δια βίου 

εκπαιδευτική όσο και τη μελλοντική επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

ήταν να αναδείξει τη σπουδαιότητα της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

μέσα από την παρουσίαση σημαντικών αξόνων που αφορούν οφέλη, εμπόδια, προυποθέσεις 

εφαρμογής της. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στην βιβλιογραφική έρευνα η οποία 

πραγματοποιήθηκε μέσω μελέτης σχετικής ξένης βιβλιογραφίας. Από την έρευνα αναδεικνύονται τα 

πολλαπλά οφέλη ως προς την αύξηση του επιπέδου ενδιαφέροντος και κινήτρων των 

εκπαιδευομένων και ως προς την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, γεγονός που αποτελεί ουσιαστική 

συνιστώσα της αυτό-κατευθυνόμενης διά βίου μάθησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  

1. Εισαγωγή 

Στόχος της  δημοκρατικής εκπαίδευσης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευομένων ώστε να 

γίνουν ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι άνθρωποι σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η σύγχρονη 

εκπαίδευση ορίζει τη μάθηση που στηρίζεται στις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και όχι  

στην πληροφορία που παίρνουν από τους εκπαιδευτικούς (Orsmond, 2004). Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σύνθετος και απαιτεί από 

αυτόν να διερευνά και να βελτιώνει τις πρακτικές του. Οι καινοτομίες που μετατρέπουν το σχολικό 

περιβάλλον σε κοινότητα μάθησης οδηγούν σε βελτίωση της μαθησιακής πορείας (Marsick,Watkins 

& Boswell, 2013). Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη στην υποστήριξη ανάπτυξης 

γνωστικών δεξιοτήτων. Η διαμορφωτική αξιολόγηση ή αξιολόγηση η οποία βοηθά στην καθοδήγηση 

της διδασκαλίας και μάθησης, μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη 

μορφή της είναι η αυτοαξιολόγηση κατά την  οποία οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τη δική τους 

μαθησιακή πορεία  και θέτουν στόχους για να αυξήσουν την κατανόηση ενός θέματος. (Demore, 

2017). Οι Black and Wiliam (2009) ορίζουν τη διαμορφωτική αξιολόγηση ως ερμηνεία και χρήση 

αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα επιτεύγματα των εκπαιδευομένων στη λήψη αποφάσεων για 
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τα επόμενα βήματα τους, οδηγίες που είναι πιθανό να είναι καλύτερες, ή καλύτερα θεμελιωμένες, 

από τις αποφάσεις που θα είχαν ελήφθη απουσία των αποδεικτικών στοιχείων (Bennett, 2011). Η 

αυτοαξιολόγηση μπορεί τότε να συμβάλει σημαντικά στην αυτογνωσία, η οποία έχει αναγνωριστεί 

ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αυτοδιάθεσης του ατόμου. Δύναται να διαδραματίσει 

ζωτικό ρόλο στην προώθηση της αυτοδιάθεσης - ικανότητα των εκπαιδευομένων να ξέρουν τι θέλουν 

και πώς να το πραγματοποιήσουν (Li & Chen, 2016). Η διαμορφωτική αξιολόγηση αναφέρεται στην 

ανατροφοδότηση που παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς κατά το στάδιο του σχηματισμού της 

μάθησης στην πορεία ελέγχου των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευομένων. Η 

διαμορφωτική αξιολόγηση ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων για να διευκολύνει τις 

διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Ωστόσο, ο ρόλος του 

δασκάλου είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι θα βιώσουν υψηλής 

ποιότητας διαμορφωτική αξιολόγηση (Noonan & Duncan, 2005). 

Η αξιολόγηση απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται την ευθύνη της μάθησης με  

τους εκπαιδευόμενους ενώ ταυτόχρονα βοηθά τους τελευταίους να αναπτύσσουν τις πνευματικές 

δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Όταν οι εκπαιδευτικοί 

μοιράζονται με τους εκπαιδευόμενους τη διαδικασία της αξιολόγησης, εγκαταλείπεται η αίσθηση του 

ελέγχου ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνεται η ευθύνη της αξιολόγησης του  εαυτού τους. Κατά συνέπεια  

ενισχύεται η κριτική ικανότητα και των δύο συμβαλλομένων (Siegesmund, 2017). Η ικανότητα των 

εκπαιδευομένων για αυτοαξιολόγηση μπορεί να παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση στον εκπαιδευτικό 

σχετικά με το πόσο βαθιά έχει κατανοήσει το διδακτικό υλικό, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Siegesmund, 2017). Η αυτοαξιολόγηση συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση 

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Όταν οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται σε δραστηριότητες χρήσιμες για την πορεία της 

μάθησης τους, είναι πιο πιθανό να εμπλακούν και να επενδύσουν στη μαθησιακή διαδικασία 

(Sambell, 2013). Ωστόσο, οι παραδοσιακές πρακτικές αξιολόγησης, οι οποίες  επικεντρώνονται 

στους βαθμούς μπορεί να υπονομεύσουν την ικανότητα των εκπαιδευομένων ως προς την προσωπική 

κρίση των προσπαθειών τους (Wride, 2017). Η αυτοαξιολόγηση προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε 

εκπαιδευόμενο να κατανοεί τις δικές του ανάγκες οι οποίες στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο 

μελέτης και από τους εκπαιδευτικούς (Taras, 2010). Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

προετοιμασία των εκπαιδευομένων στις δια βίου αναζητήσεις τους σχετικά με τις δεξιότητες και τις 

ικανότητές τους. Για να είναι αποτελεσματική η αυτοαξιολόγηση, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει 

πρώτα να εξοικειωθούν με τη δομή και τις απαιτήσεις της (Wride, 2017). 

Κίνητρο για αυτοαξιολόγηση αποτελεί η ενίσχυση της προσωπικής μάθησης λαμβάνοντας 

υπόψη τις αντιλήψεις, τις ανάγκες, τις δεξιότητες του κάθε εκπαιδευομένου,  άξονες στους οποίους 

η διαδικασία αξιολόγησης καλείται να προσαρμοστεί. Σε αυτήν τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζονται πρόθυμοι να μοιραστούν τον έλεγχο της αξιολόγησης: Οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό κριτηρίων, έχουν άμεσο ρόλο στη διαδικασία ενώ οδηγίες 

εφαρμόζονται για κάθε στάδιο της. Η αξία της έγκειται στο ότι προωθεί την εμπλοκή του 

εκπαιδευομένου στη μάθηση για ένα πολύ σημαντικό λόγο: Ο εκπαιδευόμενος κατανοεί το διδακτικό 

υλικό, λαμβάνει αποφάσεις και προχωρά σε κρίσεις. Τα σχόλια από ομοτίμους χρησιμοποιούνται ως 

μέρος της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης ενώ ταυτόχρονα δραστηριότητες εισάγονται στο διδακτικό 

υλικό με βάση τον άξονα οι εκπαιδευόμενοι να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» ( Sunol et al., 2016). 

Η αυτοαξιολόγηση απαιτεί προβληματισμό, ο οποίος αξιοποιείται με διάφορους τρόπους για 

την αξιολόγηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων (Brown & Harris, 2014). Η αυξανόμενη 

επιθυμία παρακολούθησης προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει εισαγάγει την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και σε επαγγελματικούς κλάδους όπου απαιτείται η επανεξέταση ποικίλων 

στοιχείων του κάθε προγράμματος. Ένα συστατικό των προγραμμάτων που παρέχονται από 

απόσταση το οποίο κινδυνεύει συχνά να αποβεί προβληματικό,  είναι αυτό της αυτοαξιολόγησης Οι 

εκπαιδευόμενοι που μπορούν να αυτοαξιολογηθούν είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν τη δική τους 

πορεία στη μάθηση και στην αύξηση των ικανοτήτων τους  μετά την αποφοίτησή τους (Genhinger,  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

315 

 

2017), καθώς αποτελεί μαθητοκεντρική μέθοδος καθώς ενισχύει το ρόλο των εκπαιδευομένων στην 

πορεία αναγνώρισης των δυσκολιών και στη διαμόρφωση στρατηγικών βελτίωσης ( Jones ,2002). 

1. Λειτουργικός ορισμός 

 Η αυτοαξιολόγηση αναφέρεται σε μια εκπαιδευτική στρατηγική με την οποία παρέχονται 

στους εκπαιδευόμενους μέσα για τον έλεγχο που αφορά σε προκαθορισμένο χρόνο ένα σύνολο 

αποτελεσμάτων ή ικανοτήτων ( Jones, 2002). 

Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη  διαδικασία κρίσης της 

μαθησιακής τους πορείας και αποτελεί πολύτιμη προσέγγιση υποστήριξης τους. Προυποθέτει τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαμόρφωση κρίσεων σχετικά με τα  επιτεύγματά τους και τα 

αποτελέσματα της μάθησής τους καθώς και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας σχετικά με το βαθμό 

στον οποίο έχουν εκπληρώσει συγκεκριμένα μαθησιακά κριτήρια (Wride, 2017). Είναι η ικανότητα 

ενός εκπαιδευομενου να κρίνει την απόδοσή του, δηλαδή να λαμβάνει αποφάσεις για τον εαυτό του 

(Noonan, & Duncan, 2005).  

Αποτελεί διαδικασία κατά την οποία κατανοούμε πιο πολύ ποιοι είμαστε, πώς αλληλεπιδρούμε 

με άλλους και πώς μαθαίνουμε. Συνιστά μέσο συγκέντρωσης γνώσης για τις δεξιότητες, τις αξίες, τις 

ανάγκες, τις αλληλεπιδράσεις και πεποιθήσεις μας. Η χρήση της αυτοαξιολόγησης αποτελεί αρωγή 

στην πορεία της αυτογνωσίας, συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη κινήτρων, μαθησιακών στόχων 

και συναφών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αποτελεί διαδιακασία αξιολόγησης η οποία βρίσκει 

εφαρμογή και εκτός αυστηρού εκπαιδευτικού πλαισίου καθώς αποτελεί δεξιότητα και στο χώρο της 

εργασίας. Είναι η ικανότητα αξιολόγησης με ακρίβεια των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών (Colthart 

et.al. 2008). Είναι η διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι βγάζουν συμπεράσματα σχετικά 

με την επίδοση τους. Κρίνουν τις επιτυχίες και τα αποτελέματα της προσπάθειας τους κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής  διαδικασίας. 

2. Σκοπός και στόχοι της αυτοαξιολόγησης 

Σκοπός της αυτοαξιολόγησης είναι η ενίσχυση της μάθησης και των μαθησιακών επιτευγμάτων, 

καθώς και η προώθηση της ακαδημαϊκής αυτορρύθμισης  Οι εκπαιδευόμενοι που θέτουν στόχους, 

τείνουν να επιτυγχάνουν τους μαθησιακούς τους στόχους Η αυτοαξιολόγηση είναι στοιχείο της 

αυτορρύθμισης επειδή περιλαμβάνει επίγνωση των στόχων μιας εργασίας και του ελέγχου της 

προόδου ( Andrade &Valtcheva,2009). Πιο συγκεκριμένα θέτει ως στόχους τους εξής; 

• να οδηγήσει και να εισαγάγει αποτελεσματικές μεθόδους στη μάθηση. 

• να συμβάλλει στη μέτρηση των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων έγκυρα και   

αξιόπιστα. 

• να τονίσει τι έχει επιτευχθεί από τους εκπαιδευόμενους ως μεμονωμένα άτομα 

• να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν αφηρημένες αρχές σε πρακτικό πλαίσιο 

• να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να επικεντρωθούν στη διαδιακασία της μάθησης 

(Bennett, 2011) 

3. Προυποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής  

 Όταν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο, με τους εκπαιδευτικούς  να 

διατηρούν για τους εαυτούς τους άξονες και κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής πορείας των 

εκπαιδευομενων, τότε  οι δεύτεροι  αισθάνονται πως διατηρούν το ρόλο «πελάτη».  Αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει το αίσθημα «εμείς και αυτοί». Επομένως, πριν από την εφαρμογή μιας προσέγγισης 

αυτοαξιολόγησης, είναι σημαντικό να διεξάγονται συζητήσεις και ενημερωτικές συνεδρίες για 

προώθηση, κατανόηση, και λήψη απόφασης σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και για την 

αποσαφήνιση των απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Wride, 2017).   

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να γνωρίζουν το σκοπό και τους στόχους της μαθησιακής τους 

πορείας, ώστε η απόδοση να μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με τους στόχους και προβληματισμούς οι 
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οποίοι συμβάλλουν στη γνώση του εαυτού τους. Μέσω της αυτοαξιολόγησης σε πολλαπλά πλαίσια, 

ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε μια σειρά από εμπειρίες και ευκαιρίες για κατανόηση και μελέτη 

του εαυτού του, τις γνώσεις, τις δεξιότητές του και στάσεις ώστε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό 

του. ( Bourke & Mentis, 2006). 

Παρόλο που οι εκπαιδευόμενοι είναι συχνά σε θέση να αξιολογήσουν την ποιότητα της 

δουλειάς τους, δεν το κάνουν πάντα, λόγω έλλειψης σημαντικών προυποθέσεων. Για να υπάρξει 

αποτελεσματική αυτοαξιολόγηση, θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

• Επίγνωση της αξίας της αυτοαξιολόγησης, 

• Πρόσβαση σε σαφή κριτήρια στα οποία θα βασιστεί το εκτίμηση, 

• Συγκεκριμένη εργασία και προσδοκώμενα αποτελέσματα για αξιολόγηση, 

• Μοντέλα αυτοαξιολόγησης, 

• Βοήθεια στη διάρκεια της αυτοαξιολόγησης, 

• Πρακτική εξάσκηση 

• Οδηγίες σχετικά με το πότε είναι η κατάλληλη χρονικά στιγμή για αυτοαξιολόγηση, 

• Ευκαιρίες για αναθεώρηση και βελτίωση της εργασίας τους. 

4. Οφέλη της αυτοαξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση υποστηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευομένων και αποτελεί μια από τις πιο 

σημαντικές δεξιότητες τόσο στη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας όσο και για τη μελλοντική 

επαγγελματική ανάπτυξη και δια βίου μάθηση (Taras, 2010). Ο Taras (2010) επισημαίνει ότι η 

αυτοαξιολόγηση ξεκινά από την προοπτική της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μάθησης και 

διδασκαλίας. Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικοί δεν έχουν διακριτούς ρόλους ούτε ξεχωριστούς 

τομείς εστίασης. Πρακτικά, η αυτοαξιολόγηση απελευθερώνει τους εκπαιδευτικούς από το βαρύ 

φορτίο της αξιολόγησης. Στην προσέγγιση της αυτοαξιολόγησης, διδασκαλία και μάθηση γίνονται 

εγγενώς συμμετοχικές δραστηριότητες οι οποίες διατηρούνται σε κάποιο βαθμό από την «κόλλα» 

της αξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας υποστηρικτικής κοινότητας 

μάθησης στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται 

σε αυτό το πλαίσιο (Taras, 2010). Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της αυτο αξιολόγησης προσφέρει 

τα εξής: 

• Ενισχύει τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης 

• Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για το συμμετοχικό τους ρόλο σε μια δημοκρατική 

κοινωνία 

• Κάνει τους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο της δικής τους 

αξιολόγησης 

• Αναπτύσσει την αυτονομία των εκπαιδευομένων και τις γνωστικές ικανότητες Προωθεί 

την ενεργό αφοσίωση στη μάθηση 

• Υποστηρίζει την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του διδακτικού υλικού  

• Μειώνει το άγχος των εκπαιδευομένων και τους διευκολύνει στη διαδικασία 

απομυθοποίησης της διαδικασίας βαθμολόγησης 

• Ενισχύει την προσωπική, πνευματική ανάπτυξη καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες 

Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό ενίσχυσης της μάθησης. Ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν για το πώς η δική τους δουλειά ικανοποιεί τους στόχους που 

έχουν τεθεί για την εκμάθηση εννοιών και δεξιοτήτων. Προωθεί τη γνώση σχετικά με το τι 

μαθαίνεται και τις αποτελεσματικές πρακτικές για μάθηση. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να 

σκεφτούν πώς μια συγκεκριμένη εργασία ή μάθημα ταιριάζει στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους. 

Προσφέρει δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες στην εργασία ή αργότερα ίσως σε πιθανή 

ακαδημαϊκή έρευνα. Τα περισσότερα είδη αξιολόγησης προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο ρόλο 

παθητικό καθώς δεν έχει εμπλοκή σε αυτήν τη διαδικασία Αντίθετα, με τις δεξιότητες της 

αυτοαξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να τις εφαρμόζουν στην 

επαγγελματική τους πορεία καθώς και σε άλλους τομείς της ζωής τους.  
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Μέσω της αυτοαξιολόγησης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να :  

• Αποκτά επίγνωση των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος που παρακολουθεί 

• Κάνει υποθέσεις για το ποια είναι τα πιο κατάλληλα μέσα για την επίτευξη των στόχων 

του 

• Συνεισφέρει στη βελτίωση της εικόνας του αναπτύσσοντας παράλληλα την 

υπευθυνότητα και την αυτογνωσία του 

• Συμβάλλει στην καλύτερη ανατροφοδότηση του αφού εξασφαλίζει πληροφορίες 

σχετικά με  το βαθμό επίτευξης ενός σκοπού και όχι για τη θέση του ανάμεσα στους 

ομότιμους του 

• Κατανοεί  τον τρόπο της αξιολόγησης και δε θεωρεί τη βαθμολογία αυθαίρετη, ούτε 

προσπαθεί να βελτιώσει την αποδοση του με βάση αυτό μονο ως κριτήριο 

Η αυτοαξιολόγηση έχει δύο διαστάσεις, την αποτίμηση ήδη συντελεσμένων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση της για τη βελτίωση μελλοντικών δραστηριοτήτων. Οι 

εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να αναλογιστούν και να αξιολογήσουν τις δικές τους επιλογές, 

αποφάσεις, ιδέες, ερευνητικά σχέδια και διαδικασίες σύμφωνα με τους στόχους, τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και τους περιορισμούς κάθε ερευνητικής εργασίας που αναλαμβάνουν. Κάποια τέτοια 

μορφή αξιολόγησης δύναται να επεκταθεί και να επηρεάσει τις επιλογές των εκπαιδευομένων εν 

μέσω της εκπόνησης μιας ερευνητικής εργασίας ή μπορεί να χρησιμεύσει ως καθοδήγηση σχετικά 

με το πώς μπορούν μελλοντικές ερευνητικές μελέτες να βελτιωθούν ή να εκπονηθούν με διαφορετικό 

τρόπο ( Plooy, 2008) 

Επίδραση της αυτοαξιολόγησης στη μαθησιακή πορεία 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης τονίζουν την ενεργό δέσμευση των εκπαιδευομένων 

στην προσωπική τους μάθηση, την ευθύνη του εκπαιδευομενου, τις μετα-γνωστικές δεξιότητες και 

ένα διαλογικό συνεργατικό μοντέλο μάθησης. Η αυτοαξιολόγηση θεωρείται πολύ σημαντικό 

συστατικό της μάθησης καθώς ο εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσεις με βάση τις δικές του ανάγκες ενώ 

ταυτόχρονα ενισχύει τις δυνατότητες της ανάπτυξης του ως δια βίου εκπαιδευόμενος (Sharma et, al, 

2016). Όμως η αξία της εξαρτάται από τις μεθόδους διδασκαλίας, πρακτικές και την υποστήριξη που 

παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς ( Brown et,al., 2015). 

Σύμφωνα με πληθώρα μελετών η  αυτοαξιολόγηση επιδρά θετικά στη μαθησιακή πορεία για 

τουλάχιστον τέσσερις λόγους. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι επιδεικνύουν αύξηση στην ακαδημαϊκή 

τους απόδοση. Δεύτερον, αυξάνει τη χρήση αυτορρυθμιζόμενων στρατηγικών μάθησης και 

αντίστροφα οι εκπαιδευόμενοι οι οποιόι διαθέτουν δεξιότητες αυτορρύθμισης χρησιμοποιούν 

προηγμένες στρατηγικές αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τους εκπαιδευόμενους να 

ρυθμίσουν την προσωπική τους πορεία μάθησης, απαιτώντας από αυτούς να ασκούν μεταγνωστική 

παρακολούθηση της εργασίας και των διαδικασιών έναντι προσδοκιών και στόχων (Panadero & 

Alonso-Tapia, 2013). Τρίτον, σημαντική βελτίωση παρατηρείται ως προς την αυτο-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευομένων στις εργασίες. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι ενδυναμώνονται 

στη διαδικασία αξιολόγησης, αφού ενεργοποιείται περαιτέρω το αίσθημα κατάκτησης της μάθησης 

και χρήση στρατηγικών ( Panadero et. al., 2016   Brown & Harris, 2014  Boud, et. al. 2013). 

Εμπόδια -  Προβληματισμοί στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης 

Στη διαδικασία της μάθησης, παρουσιάζεται αδήριτη η ανάγκη αναγνώρισης από τους 

εκπαιδευόμενους του τι πρέπει οι ίδιοι να μάθουν. Η πλειονότητα των εκπαιδευομένων έχει 

προσλαμβάνουσες - προηγούμενες ιδέες και εμπειρίες, οι οποίες διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους 

σε σχέση με τη διδασκαλία και μάθηση, συμπεριλαμβανομένων του τι θεωρείται έγκυρη και δίκαιη 

αξιολόγηση. Οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να προσδοκούν μια διδακτική προσέγγιση διδασκαλίας με 

παθητικό τρόπο όπως επίσης να μην αισθάνονται άνετα με την ιδέα της αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, 

τείνουν να έχουν αποκομίσει αρνητικές εμπειρίες αξιολόγησης και γενικά δεν αναζητούν ενεργά 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

318 

 

παρόμοιες ευκαιρίες. Επιπροσθέτως, ακόμη και όταν γίνονται προσπάθειες να διαμορφωθούν κάποια 

κριτήρια αξιολόγησης, αυτά δεν διατυπώνονται πάντα με σαφήνεια και ακρίβεια και συχνά 

ερμηνεύονται εσφαλμένα (Brown et., al 2015). Πιο συγκεκριμένα: 

• Μερικοί εκπαιδευόμενοι διστάζουν να αυτοαξιολογηθούν. καθώς νιώθουν πως δεν διαθέτουν 

τις απαραίτητες δεξιότητες, αυτοπεποίθηση ή ικανότητα να κρίνουν τη δική τους δουλειά 

• Οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν και αναμένουν να αξιολογηθούν από ειδικούς και το θεωρούν 

ως ευθύνη των εκπαιδευτικών 

• Οι εκπαιδευόμενοι ανησυχούν για τυχόν λανθασμένες εκτιμήσεις τους ή είναι πολύ σκληροί 

με τον εαυτό τους ή συχνά αισθάνονται άβολα με την ευθύνη της αξιολόγησης 

• Συχνά κάποιοι εκπαιδευόμενοι δεν βλέπουν όφελος σε αυτή τη διαδικασία 

• Για μερικούς κάποια πολιτιστικά ζητήματα επηρεάζουν την αυτοαξιολόγηση, καθώς μία καλή 

βαθμολογία μπορεί να θεωρηθεί ως  ακατάλληλη, ή αφορμή αυτοθαυμασμού. 

• Ενθαρρύνει την εσωτερίκευση της λογοδοσίας και μπορεί να συνδεθεί με τις έννοιες της 

επιτήρησης ή του κοινωνικού ελέγχου ( Leach, 2012, p.139) 

Η δημιουργία ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία καθώς το 

περιεχόμενο, η ανατροφοδότηση, η ταχύτητα απόκρισης, η παροχή πληροφορίας, η αξιοπιστία, η 

βαθμολόγηση με βάση διαφορετικές βαρύτητες είναι σημεία που πρέπει να προσεχθούν ( Parker, 

2005). Επιπλέον, το ζήτημα της αντεικιμενικότητας κυριαρχεί στις επιφυλάξεις και αναφέρεται στην 

ελαχιστοποίηση της υποκειμενικής κρίσης του αξιολογητή. 

Βήματα εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης 

Για την εφαρμογή  αποτελεσματικής αυτοαξιολόγησης η διαδικασία περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τρία βασικά βήματα: 

1. Διατύπωση προσδοκιών. Οι προσδοκίες για τη μαθησιακή  απόδοση πρέπει να 

διατυπώνονται με σαφήνεια από τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τους εκπαιδευόμενους. Οι 

εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις νέες διαδικασίες όταν γνωρίζουν τι θα κάνουν και πώς θα το 

κάνουν καθώς και όταν υποστηρίζονται στην προσπάθεια τους. 

2. Αυτοαξιολόγηση. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν πρόχειρα τα πρώτα σχέδια – μοντέλα  της 

αυτοαξιολόγησης. Παρακολουθούν την πρόοδό τους μελετώντας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

σε σχέση με τα επιτεύγματα τους. 

3. Αναθεώρηση. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τα σχόλια από τις αυτοαξιολογήσεις για να 

προχωρήσουν στην  αναθεώρηση του σχεδίου μελέτης τους. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο. Οι 

εκπαιδευόμενοι θέλουν να  γνωρίζουν ότι οι προσπάθειές τους μπορούν να οδηγήσουν στη 

δυνατότητα πραγματοποίησης βελτιώσεων  και πιθανώς αύξησης  της  βαθμολογίας τους (Andrade 

et al., 2008). Πριν εμπλακούν οι εκπαιδευόμενοι στην αξιολόγηση από ομοτίμους, οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να παρέχουν παραδείγματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν προσωπικά εργαλεία 

αξιολόγησης (Siegesmund, 2017 ; Lew et, al, 2010). 

5. Συμπεράσματα 

Η αυτοαξιολόγηση ως συστηματική προσπάθεια αναστοχασμού έχει ως σκοπό τη βελτίωση 

της διαδικασίας αυτοκριτικής του εκπαιδευτικού έργου που τελείται από τους εκπαιδευομένους 

(MacBeath, 2012). Αποτελεί συστηματική διαδικασία συλλογής πληροφοριών και αποτελεί βάση 

αξιολόγησης των στόχων με σκοπό τη λήψη μέτρων που έχουν προσανατολισμό βελτίωσης. Η 

αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας εκπαιδευτικών πρακτικών και σχέσεων 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μερη, είναι δηλαδή μία συναινετική διαδικασία στην οποία μετέχουν 

ισότιμα τα εμπλεκόμενα μέρη. Λειτουργεί υποστηρικτικά στην έννοια της αυτονομίας και της 

κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών. Αποτελεί συνεχή διαμορφωτική εσωτερική αξιολόγηση που 

λειτουργεί ως διαδικασία ανατροφοδότητσης, αναπτυξης και μάθησης (Mac Beath, 2012). Με την 
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αυτονομία του και τη μοναδικότητα του ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά δυναμισμό και ταυτότητα 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία του καθώς και ποικίλες μαθησιακές στρατηγικές και εργαλεία. Η 

αντικειμενικότητα φυσικά αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Ψηφιακά συστήμτα 

αυτοαξιολόγησης σε κλειστού τύπου ερωτήσεις βοηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση αποτελεί διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αφού 

διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, θέτουν στόχους και εφαρμόζουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές. Συνεπώς συστατικό στοιχείο της μάθησης αποτελεί η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης 

(Γιαννακοπούλου, 2013). 

Η αξιολόγηση είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και αυξάνει τις συζητήσεις γύρω από ερωτήματα όπως: Τι πρέπει να αξιολογηθεί; Ποιος 

πρέπει να αξιολογήσει; Γιατί να αξιολογήσει; Πώς να αξιολογήσει; Ως διαδικασία, αποβαίνει πιο 

αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της εκμάθησης για τον «εαυτό» σε μια 

σειρά πλαισίων και μπορεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη όταν αφορμάται από την αμφισβήτηση του 

εκπαιδευομένου ως προς τα δικά του επιτεύγματα. Ωστόσο, η αυτοαξιολόγηση χωρίς καθοδήγηση 

και υποστήριξη μπορεί να έχει  αντίθετο αποτέλεσμα, όπως αποδυνάμωση και αποθάρρυνση του 

εκπαιδευομένου από τους στόχους του ( Bourke & Mentis, 2006). 
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Σωπασή Μαρία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη 

Το άρθρο αυτό πραγματεύεται την επίδραση των παραστατικών τεχνών μέσα από την 

τεχνολογία στην ανάπτυξη θετικών κοινωνικών στάσεων στην εκπαίδευση. Στόχος είναι η 

διερεύνηση της σχέσης των παραστατικών μορφών τέχνης μέσα από την τεχνολογία στην ανάπτυξη 

συνεργασίας, κριτικής στάσης και  θετικής αντιμετώπισης της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Αρχικά επιχειρείται θεωρητική επισκόπηση της παιδαγωγικής 

προσέγγισης της τέχνης και της αρωγής της στη διαμόρφωση στάσεων. Ακολουθεί το ερευνητικό 

μέρος κατά το οποίο διεξήχθη ποιοτική έρευνα μέσω έρευνας-δράσης. Τα ερευνητικά συμπεράσματα 

έδειξαν ότι η σύζευξη του μαθήματος με την παρουσίαση μέσα από την τεχνολογία έργων 

παραστατικών τεχνών αποτιμάται θετικά από τους μαθητές και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

βελτίωση της συνεργασίας και τη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν πρακτική αξία στη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση 

του μαθήματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Παραστατικές τέχνες, Τεχνολογία, Στάσεις, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία   

1. Εισαγωγή 

Το άρθρο αυτό εξετάζει τη συμβολή της τέχνης στην κοινωνική διάσταση της μάθησης μέσα 

από την τεχνολογία. Το θεωρητικό πλαίσιο  παρουσιάζει τη σχέση της τέχνης με θεωρίες μάθησης 

εστιάζοντας στην καλλιέργεια των στάσεων. Η τέχνη ως εμπειρία οργάνωσης  ερεθισμάτων, κυρίως 

οπτικών (Olson & Hergenhahn, 2009, pp. 254-256) διαμορφώνει μια «γραμματική» της αντίληψης 

(Arnheim, 2004, p. 33). Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί συναισθηματικές παραμέτρους της μάθησης με την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (Goleman, 1998, pp. 172-173). Τα παραπάνω δημιουργούν τις 
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κατάλληλες προϋποθέσεις για να υπάρξει «ροή» κατά τη διαδικασία της μάθησης. Μια κατάστασης 

που χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της εστίασης και της προσοχής χωρίς όμως αυτή να συνδυάζεται 

με άγχος (Olson & Hergenhahn, 2009) (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014, p. 102) 

(Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1992, p. 32). Στοιχεία που ευνοούν τη  ροή  είναι  η έμφαση 

στη συνεργασία και τη συνδεσιμότητα στη συστημική προσέγγιση της διδασκαλίας μέσα από την 

τέχνη (Cozolino, 2013, p. 13). Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται από την παρούσα έρευνα που εξετάζει 

τις σχέσεις ανάμεσα στα  μέρη του συστήματος της τάξης κατά τη διδασκαλία της «Ελένης» του 

Ευριπίδη στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, η 

αφήγηση συνδέεται με την ερμηνεία κοινωνικών καταστάσεων και ηθικών διλημμάτων, λειτουργεί 

συνεκτικά για την ομάδα και βοηθάει στην καλλιέργεια θετικών κοινωνικών στάσεων (Bruner, 1990, 

p. 68) που επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των μαθητών (Zimbardo & Leippe, 2001, p. 31).  

Η καλλιέργεια θετικών στάσεων στο μάθημα βασίζεται στη προσμέτρηση του κοινωνικού 

στοιχείου στη λήψη μιας απόφασης από τους μαθητές ή στην προσέγγιση ενός ζητήματος σε μια 

ιστορία και την τοποθέτηση τους μέσα σε αυτή (Elias & Armold, 2006, p. xix). Η συμβολή της 

τεχνολογίας με τα σύγχρονα μέσα συμβάλλει στην ενίσχυση της προσοχής και αποσαφηνίζει 

νοήματα με τη διαφορετική (πολυτροπική)  απόδοση του περιεχομένου (McConachie & Hart, 2006, 

p. 2). 

Σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο διερευνήθηκε ο ρόλος των έργων παραστατικών 

τεχνών μέσα από την τεχνολογία στη κατανόηση του μαθήματος, στην καλλιέργεια της συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα που 

προβάλλονται στο μάθημα της ΑΕΓ. Στην έρευνα που διεξήχθη απαντήθηκαν τα εξής ερωτήματα:  

• Ποιος είναι ο ρόλος των έργων παραστατικών τεχνών στη κατανόηση του μαθήματος; 

•  Ποιος είναι ο ρόλος των έργων παραστατικών τεχνών στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 

των μαθητών; 

•  Ποια είναι η συμβολή της τεχνολογίας στην προβολή των έργων παραστατικών τεχνών για 

την ανάπτυξη ενδιαφέροντος και θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα της 

ΑΕΓ; 

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν δυναμική επίδραση της τέχνης στην καλλιέργεια 

στάσεων (κριτική, συνεργατική, θετική). Η βιωματική ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από 

καλλιτεχνικές προσεγγίσεις  του μαθήματος με αρωγό την τεχνολογία βελτίωσε το επίπεδο 

συνεργασίας. Επιπλέον, η  χρήση της τεχνολογίας ενίσχυσε την αποσαφήνιση νοημάτων για την 

κατανόηση του μαθήματος.  

2. Κυρίως μέρος 

Η παρούσα έρευνα βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο ABER, (Arts-Based Educational 

Research). Βασικά χαρακτηριστικά της είναι ότι δίνεται έμφαση σε ερωτήσεις ερμηνείας και 

αξιολόγησης που διαπερνούν την επιφάνεια και θίγουν βαθύτερα ζητήματα ενώ τέλος επιχειρείται 

μια γενίκευση, μια συνάφεια-συσχέτιση με φαινόμενα ή γεγονότα έξω από το έργο τέχνης (Barone 

& Eisner, 1997, p. 96). Αυτές οι συνδέσεις συνθέτουν ένα ορίζοντα από πιθανότητες 

νοηματοδότησης, γονιμοποιούνται από τους μαθητές για να κατανοήσουν το δικό τους κόσμο 

(Langer, 1995, σ. 15). Οι μαθητές επιλέγοντας κάποιο χαρακτηριστικό της ιστορίας ή συνδέοντας το 

με  τη ζωή τους καλούνται να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν, να αναλύσουν τα επιχειρήματα που 

εκφράζονται μέσα στο έργο, να αξιολογήσουν τα κίνητρα των λόγων και των πράξεων των 

πρωταγωνιστών, δραστηριότητες που συνδράμουν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Facione, 

1990, p. 15). Κατά τη διερεύνηση της αξιοποίησης έργων παραστατικών τεχνών που αφορούν στην 

όπερα και το χορό σε συνδυασμό με την αρχαία τραγωδία, διαπιστώθηκε ερευνητικό κενό, το οποίο 

συμπληρώθηκε με την παρούσα έρευνα. 

Η ερευνητική στρατηγική που εφαρμόστηκε είναι η έρευνα-δράσης, η οποία αποτελεί την 

προσφορότερη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση στην εξέταση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων της 
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τάξης μέσα από το πρίσμα της μεταβλητότητας τους (Τσιώλης, 2013, σ. 3). Η εφαρμογή της 

θεωρείται επωφελής και ουσιαστική για τη διερεύνηση πραγματικών αναγκών των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών μέσα σε αυθεντικές συνθήκες της τάξης (Altricher, Poch, & Somekh, 1993, p. 5). 

Η μεθοδολογία της βασίζεται στο σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων και τη διερεύνηση της 

απόδοσης τους σε σχέση με στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών (Haufather, 1997, p. 378). Η βασική 

αρχή της είναι ο προσανατολισμός της ερευνητικής διαδικασίας με την επικοινωνιακή τεχνική της 

διαπραγμάτευσης ιδεών και συναισθημάτων πάνω στα θέματα που θίγονται στο μάθημα (McKernan, 

2007, p. 97). Ο συνεργατικός της χαρακτήρας υποστηρίζεται από τη συμμετοχή των εμπλεκομένων 

σε ομάδες διερεύνησης και η λειτουργικότητα της από την άμεση εφαρμογή των συμπερασμάτων 

της στην επόμενη φάση της διδασκαλίας (Κατσαρού & Τσάφος, 2003, σ. 14).  Η δομή της 

περιλαμβάνει τις φάσεις του σχεδιασμού, της υλοποίησης της δράσης, της παρατήρησης και του 

αναστοχασμού για επανασχεδιασμό της επόμενης δράσης.  

Ο σχεδιασμός της έρευνας εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εν συνεχεία από το 

Υπουργείο Παιδείας. Διεξήχθη το σχολικό έτος 2019-2020 σε περίοδο πανδημίας. Το δείγμα της 

αποτέλεσαν 24 μαθητές (12 αγόρια και 12 κορίτσια) Γυμνασίου ηλικίας 13-14 ετών που φοιτούν σε 

Γυμνάσιο ημιαστικής περιοχής όπου υπηρετεί η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός. Το δείγμα για τις ανάγκες 

της έρευνας χωρίστηκε σε δυο ομάδες. Κατά την πορεία της διδασκαλίας προβλήθηκαν έργα 

παραστατικών τεχνών στη μια ομάδα, ενώ στη δεύτερη το μάθημα έγινε με μετωπική διδασκαλία 

από το σχολικό εγχειρίδιο.Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που εφαρμόστηκαν είναι: 

• Η παρατήρηση με βάση τους θεματικούς άξονες του μαθήματος. 

• Η τήρηση και ανάλυση ημερολογιακών σημειώσεων από την ερευνήτρια-εκπαιδευτικό. 

• Οι παρατηρήσεις κριτικού φίλου στην παρατήρηση και στην ανάλυση των παρεμβάσεων. 

• Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών σε εργασίες που τους ανατέθηκαν κατά τη 

διάρκεια των παρεμβάσεων.  

• Η χορήγηση ερωτηματολογίου (με ερωτήσεις ψυχοκοινωνικής προσαρμογής). 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η ερευνητική πορεία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη διδασκαλία. Πραγματοποιήθηκαν 

12 παρεμβάσεις. Τα έργα παραστατικών τεχνών που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της διδασκαλίας 

της «Ελένης» του Ευριπίδη είναι τα ακόλουθα:  

• Ιφιγένεια εν Αυλίδι & Τρωάδες (σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη)  

• Ελένη (σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά)  

• Τρωάδες (σε σκηνοθεσία  Θεόδωρου Τερζόπουλου)  

• Τρικυμία (Royal Shakespeare Company's) 

• In plane (Troica Runch)  

• Κλυταιμνήστρα (σε χορογραφία της Martha Graham)  

• La Belle Helene (του J.Offenbach)  

• Νosedive (επεισόδιο της σειράς «Black Mirror»)  

• United Breaks Guitars  (Sons of Maxwell)  

• Troy (σε σκηνοθεσία Wolfgang Petersen)  

Για τις ανάγκες των παρεμβάσεων σχεδιάστηκαν και απαντήθηκαν φύλλα δραστηριοτήτων που 

αφορούσαν την εμβάθυνση στις έννοιες του μαθήματος και απαιτούσαν κατά περίπτωση συνεργασία 

των μαθητών σε ομάδες. Δημιουργήθηκε  ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε περιβάλλον Η5p, που είναι 

ένα εργαλείο δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου. 

Η διάσταση η οποία επιχειρήθηκε είναι σπειροειδής και στοχαστικοκριτική. Μετά από κάθε 

κύκλο δραστηριοτήτων ακολούθησε εξέταση όσων προηγήθηκαν και σχεδιασμός της επόμενης 

δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτής διαδικασίας η ερευνήτρια-εκπαιδευτικός επανασχεδίαζε μετά από 

αναστοχασμό ανασυνθέτοντας την πορεία της έρευνας (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2013, p. 19). 

https://h5p.org/node/705943
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Εφαρμόστηκε η μέθοδος του «τριγωνισμού» με στόχο διαφορετικά σημεία εστίασης να αποδώσουν 

διαφορετικές πτυχές φαινομένων μέσα από διαφορετικά «όργανα μέτρησης» (Moran-Ellis, et al., 

2006, p. 47).  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο σημείο αυτό παραθέτονται τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο, που έδωσε το δείγμα 

της έρευνας σε συνδυασμό με τις ημερολογιακές σημειώσεις, με τις παρατηρήσεις του κριτικού φίλου 

και με τα σχόλια των ίδιων των μαθητών. Τα δεδομένα από τις ημερολογιακές σημειώσεις, τις 

παρατηρήσεις του κριτικού φίλου και τα σχόλια των ίδιων των μαθητών προέκυψαν μετά από τη 

διδασκαλία με την προβολή έργων παραστατικών τεχνών μέσα από την τεχνολογία και με το 

εργαλείο δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου H5P. 

Η παράθεση των αποτελεσμάτων απαντά στα ερωτήματα που τέθηκαν για την κατανόηση του 

μαθήματος, για την ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων  και τέλος  για την  αξιοποίηση των νέων μέσων 

στη διδασκαλία της ΑΕΓ. 

Κατανόηση του μαθήματος. Για το ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη συμβολή των 

παραστατικών τεχνών στην κατανόηση του μαθήματος διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι θεατρικές 

τεχνικές και η παρουσίαση του κειμένου μέσα από οπτικό υλικό ενίσχυσε για την ομάδα των μαθητών 

που παρακολούθησαν τις παρεμβάσεις την κατανόηση του μαθήματος. Αντίθετα, για την ομάδα των 

μαθητών στους οποίους το μάθημα έγινε με μετωπική διδασκαλία αποκλειστικά μέσα από το σχολικό 

βιβλίο υπήρξε δυσκολία στην κατανόηση της πλοκής. Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των 

μαθητών που παρακολούθησαν τις παρεμβάσεις φάνηκε ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν 

σαφές και εύληπτο. Στα θετικά στοιχεία σε σχέση με την κατανόηση προσμετρήθηκε η σύνδεση του 

μαθήματος με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι μαθητές που πήραν μέρος στις παρεμβάσεις 

παρουσίασαν βελτίωση κατά τη σύνθεση γραπτών εργασιών ατομικών και ομαδικών και σε κάποιες 

περιπτώσεις αναθεώρησαν τις εργασίες τους μετά από την παρακολούθηση του αντίστοιχου με το 

κείμενο αποσπάσματος αρχαίας τραγωδίας από θεατρική παράσταση ή κινηματογραφική ταινία. Οι 

μαθητές σχολίασαν ότι «η παρακολούθηση μιας παράστασης τραγωδίας του Ευριπίδη μπορεί να 

ενισχύσει το ενδιαφέρον για το μάθημα». Η ομάδα των μαθητών στη οποία εφαρμόστηκε η 

παρέμβαση σύμφωνα με τα σχόλια του κριτικού φίλου ήταν πιο θετική απέναντι στο μάθημα σε 

σχέση με την άλλη ομάδα. Κυρίως το περιεχόμενο κέντριζε το ενδιαφέρον όταν συνδυαζόταν με 

γεγονότα από τη σύγχρονη ζωή όπως για παράδειγμα το θέμα του πολέμου. Είναι ενδεικτικά τα 

σχόλια μαθητών όπως καταγράφονται σε ημερολογιακές σημειώσεις της ερευνήτριας-

εκπαιδευτικού: «Δεν περίμενα ότι η τραγωδία θα είχε τελικά ενδιαφέρον, αλλά είναι ωραία…» και 

«παλαιότερα πίστευα ότι οι τραγωδίες είναι μόνο για να δείχνουν στενάχωρα πράγματα, αλλά τώρα 

έχω άλλη γνώμη…». Ένας μαθητής με δυσκολίες έκφρασης τόνισε ότι: «Το να βλέπω το έργο με 

έκανε να καταλάβω τι γίνεται και μπόρεσα να κατανοήσω το μάθημα από το βιβλίο όταν το 

διάβασα». 

Ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων. Για το ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη διαμόρφωση  

θετικών κοινωνικών στάσεων καταγράφονται τα εξής: Kατά την πορεία των διδακτικών 

παρεμβάσεων οι μαθητές συνεργάστηκαν για την επίλυση ζητημάτων που αφορούσαν σε ηθικά 

διλήμματα. Η συνεργασία σε ομάδες εξετάστηκε στο επίπεδο της έκφρασης της άποψης, της 

πρωτοβουλίας, της αναζήτησης και της παροχής βοήθειας. Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αφορούν στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή προκύπτει ότι οι μαθητές που 

παρακολούθησαν τις παρεμβάσεις δήλωναν ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στη διαπροσωπική 

επικοινωνία, ικανοποιητική συνεργασία με συνομηλίκους και δεξιότητες διεκδίκησης ή παροχής 

βοήθειας. 

Σύμφωνα με τις ημερολογιακές σημειώσεις και τις παρατηρήσεις του κριτικού φίλου η 

επικοινωνία με τη χρήση λεκτικών και μη λεκτικών τρόπων (σε θεατρικές τεχνικές) ήταν εμφανώς 

αποτελεσματική. Οι μαθητές αναζήτησαν βοήθεια και διαπραγματεύτηκαν κρίσεις λαμβάνοντας 
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υπόψη τις ανάγκες των άλλων. Ο κριτικός φίλος παρατήρησε ότι συνεργάζονταν μαθητές που στο 

παρελθόν δεν τους είχε δοθεί ευκαιρία να συνεργαστούν και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες.  

Η διερεύνηση ηθικών ζητημάτων στην «Ελένη» του Ευριπίδη οδήγησε τους μαθητές να 

αναλογιστούν αντίστοιχα κοινωνικά θέματα της σύγχρονης εποχής που τους απασχολούν στο παρόν. 

Σε αυτό το γεγονός οφειλόταν η θετική στάση στο συγκεκριμένο μάθημα σύμφωνα τις απαντήσεις 

των ίδιων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο. Η ηθική συμπεριφορά όπως παρουσιαζόταν μέσα από 

τα έργα παραστατικών τεχνών δεν έβρισκε πάντοτε σύμφωνους όλους τους μαθητές και υπήρχε 

δυσκολία -αναμενόμενη για την ηλικία- να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους. Τόσο από το 

ερωτηματολόγιο όσο και από το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού προέκυψε ότι η συνεργασία στο 

μάθημα της «Ελένης» του Ευριπίδη προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άρεσε στους μαθητές. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την παρατήρηση του κριτικού φίλου, ο οποίος σημείωσε ότι το να μπουν οι 

μαθητές σε ένα ρόλο στη συνέχεια τους διευκόλυνε στη συγγραφή της εργασίας.  

Συμβολή τεχνολογίας. Για το ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη συμβολή των τεχνολογικών 

μέσων για τη θετική παρουσίαση του μαθήματος η ανταπόκριση των μαθητών σύμφωνα με τις 

ημερολογιακές σημειώσεις ήταν θετική. Οι μαθητές οι οποίοι πήραν μέρος στις παρεμβάσεις 

δήλωσαν στο ερωτηματολόγιο ότι η χρήση τεχνολογίας και των μέσων αποτέλεσε ένα από τα δυνατά 

σημεία του μαθήματος. Περισσότεροι από το 50% των μαθητών ανέφεραν ότι η παρακολούθηση 

μιας θεατρικής παράστασης τους βοήθησε να κατανοήσουν τα στοιχεία της δράσης και την 

τραγικότητα των ηρώων καθώς το κείμενο «ζωντάνευε».   

Οι ημερολογιακές σημειώσεις φωτίζουν το σημείο αυτό καθώς η ύπαρξη κωμικών στοιχείων 

στο έργο έγινε αισθητή μέσα από την προβολή της παράστασης όπερας «La belle Helene». Η 

προβολή μέσα από βίντεο παρατάσεων χορού κινητοποίησε το ενδιαφέρον. Η αξιοποίηση του 

ηλεκτρονικού μαθήματος H5P έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία για ανακεφαλαίωση. Οι μαθητές 

μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση ασύγχρονα και από το σπίτι τους στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. 

Αυξήθηκε έτσι ο βαθμός ανεξαρτησίας τους ως προς το χώρο και το χρόνο της μελέτης τους. 

Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η σύνδεση των αποσπασμάτων έργων που παρουσιάζουν θεματική 

συνάφεια με τη διδακτική ενότητα. Οι μαθητές μπόρεσαν σε εργασίες τους να εντοπίσουν μέσα από 

την παρουσίαση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων στοιχεία πολιτισμικού κώδικα και 

λεπτομέρειες (σκηνογραφία, κοστούμια, μουσική) που απέδιδαν διαφορετικά νοήματα ανά 

περίπτωση. 

3. Συμπεράσματα 

Η παρουσίαση έργων παραστατικών τεχνών μέσα από την τεχνολογία επιδιώκει τη δημιουργία 

μέσα στην τάξη μιας κατάστασης «ροής» στο μάθημα της «Ελένης» του Ευριπίδη. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει ότι η διδακτική αυτή προσέγγιση βοηθάει στη σφαιρική αντίληψη 

ζητημάτων και ενισχύει μαθησιακές πρακτικές αλληλεπίδρασης. Η πολυτροπική διδασκαλία 

λειτούργησε σημασιολογικά συνδέθηκε με το γλωσσικό κώδικα ώστε να εμπλουτίσει την 

παρεχόμενη πληροφορία. Δόθηκε προσοχή στη δόμηση των μηνυμάτων όχι μόνον αποκλειστικά 

μέσω γλωσσικών στοιχείων αλλά κυρίως, εξωγλωσσικών στοιχείων καθώς επίσης αναπτύχθηκε μια 

διάθεση συνεργασίας σε μεγάλο βαθμό. 

Η πολυτροπική παρουσίαση του μαθήματος μέσα από έργα παραστατικών τεχνών 

ενεργοποίησε τη συνεργασία και τη συζήτηση για θέματα που αφορούν στην πλοκή, στα κίνητρα 

των πράξεων των ηρώων και τις αξίες που προβάλλονται στο έργο. Η θετική στάση των μαθητών  

και η βελτίωση της επίδοσής τους οφείλεται κυρίως στη σύνδεση του περιεχομένου με τη σύγχρονη 

ζωή. Αυτή η σύνδεση έγινε δυνατή μέσα από την προβολή έργων παραστατικών τεχνών μέσα από 

σύγχρονα μέσα. Συμπερασματικά, η κατανόηση, η στάση απέναντι στο μάθημα και η συνεργασία 

ενισχύονται μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος που 

πραγματοποιήθηκε με την παρούσα έρευνα. Συνεπώς, τα ευρήματα της έρευνας προσθέτουν 

πρακτική αξία στη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος και συμπληρώνουν το 

ερευνητικό κενό που είχε διαπιστωθεί. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Τσιολάκκη Χριστίνα  

Υποψήφια Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος 

 

Περίληψη 

Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι τα υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) είναι 

πολύ πιο σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα του Δείκτη Ευφυΐας, επιχειρώντας να μελετήσουν την 

επίδραση της ΣΝ στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Όμως, η ηγεσία δεν οφείλει 

την αποτελεσματικότητά της αποκλειστικά λόγω των ατομικών ικανοτήτων και συμπεριφορών ενός 

ηγέτη, καθώς κρίνεται επίσης σημαντική και η ανάπτυξη κοινωνικών-διαπροσωπικών ικανοτήτων. 

Η πολυπλοκότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού ηγέτη έγκειται επίσης στο γεγονός ότι τα σχολεία 

συναποτελούν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και το χώρο προετοιμασίας των αυριανών 

πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της κουλτούρας, της ανάπτυξης και της οικονομίας. 

Πληθώρα ερευνών υποστηρίζουν τη σύνδεση της ΣΝ με την ηγεσία και, ειδικότερα, με την 

Εκπαιδευτική Ηγεσία (ΕΗ). Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική ηγεσία συντελεί και 

συμβάλλει στη σχολική επιτυχία. Με βάση αυτή τη συλλογιστική, θεωρείται σημαντική η ανάπτυξη 

της ΣΝ της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς συντελεί στη βελτίωσή του έργου της και επομένως,  μέσα 

από τη βελτίωση της ηγεσίας, η σχολική επιτυχία δύναται να επιτευχθεί. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εκπαιδευτική Ηγεσία, σχολικό συγκείμενο, σχολική 

επιτυχία 

1. Εισαγωγή 

Αναφορά στη Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) έγινε για πρώτη φορά από τους Mayer και 

Salovey (1990). Αν και η θεωρία της ΣΝ μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσφατα ανεπτυγμένη, εντούτοις, 

το ερευνητικό και επιστημονικό πεδίο γύρω από την ηγεσία παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στη 

μελέτη, τη μέτρηση και το αντίκτυπο που δύναται να έχει αυτή η μορφή νοημοσύνης στην ζωή του 

ατόμου (Tang, Yin & Nelson, 2010˙ Grunes, Gudmudsson & Irmer, 2014). Επομένως, καθώς η 

Εκπαιδευτική Ηγεσία (ΕΗ) αποτελεί ένα βασικό κομμάτι του σχολικού μηχανισμού και καθώς η ΣΝ 

του σχολικού ηγέτη συμβάλλει στην εργασιακή απόδοση του, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η επίδραση της ΣΝ του σχολικού ηγέτη στη ΣΝ των εκπαιδευτικών και το σχολικό 

συγκείμενο. 

Πρώτιστος στόχος ενός σχολείου είναι να αυξήσει τη γνώση που παρέχει στους μαθητές του, 

να βελτιώσει την ποιότητα της και να αναπτύξει τις ικανότητες των μαθητών, μεταβλητές οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν την σχολική απόδοση και μετρούνται μέσα από τις μαθησιακές επιδόσεις 

(Agasisti, Bonomi & Sibiano, 2011). Πιο συγκεκριμένα, έρευνες υποστήριξαν ότι η εκπαιδευτική 

ηγεσία επιδρά στις μαθησιακές διαδικασίες και επομένως, στη σχολική επίδοση (Minor κ.ά., 2014˙ 

Hallonger, 2011˙ Hallinger κ.ά., 2013˙ Porter κ.ά., 2014). Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν οι Perry 

και Ball (2007), οι εκπαιδευτικοί με υψηλή ΣΝ αναπτύσσουν δεξιότητες απόδοσης και έχουν 

εποικοδομητικό τρόπο σκέψης, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς με χαμηλή ΣΝ. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη ΣΝ παρουσιάζεται πιο έντονο τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς 

έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι τα επίπεδα του συγκεκριμένου είδους νοημοσύνης φαίνονται να 

επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου (Cliffe, 2011ˑ Kerr, Garvin, Heaton & Boyle, 

2006˙ Prati κ.ά., 2003). Άλλωστε, για αυτό το λόγο παρατηρείται μια διαρκής τάση ανάπτυξης 

εργαλείων μέτρησης της ΣΝ αλλά και μια προσπάθεια για βελτίωση της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας των συγκεκριμένων μετρήσεων (Boyatzis & Sala, 2004ˑ Cliffe, 2011ˑ Kerr κ.ά., 2005ˑ 
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Mayer κ.ά., 2001ˑ Mayer, Salovey & Caruso, 2004ˑ Sharma κ.ά., 2009ˑ Wakeman, 2006). Μέσα από 

πληθώρα ερευνών έχει υποστηριχθεί ότι η ΣΝ επιδρά στην αποτελεσματικότητα του ηγετικού ρόλου, 

αλλά και στη γενικότερη αποτελεσματικότητα και εκπλήρωση των στόχων ενός οργανισμού (Minor  

κ.ά., 2014ˑ  Hallinger, 2011ˑ Hallinger κ.ά., 2013ˑ Porter κ.ά., 2014). Μέσα στο πλαίσιο έρευνας και 

μελέτης της ΣΝ έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και στο πεδίο της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς τη σχέση μεταξύ των επιπέδων της ΣΝ με την 

εκπαιδευτική ηγεσία και πώς αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει τη σχολική επιτυχία. 

2. Κυρίως μέρος 

Σε αυτό το Κεφάλαιο επιδιώκεται η σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα όσον αφορά την επίδραση της ΣΝ με την εκπαιδευτική ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, των οποίων τα 

αποτελέσματα δηλώνουν τη σύνδεση της ΣΝ με την ηγεσία και, ειδικότερα, με την εκπαιδευτική 

ηγεσία. Επίσης, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, μέσα από τη μελέτη της σημαντικότητας του 

ρόλου της ΣΝ στην εκπαιδευτική ηγεσία, παρουσιάζεται η άμεση και η έμμεση επίδραση της στη 

σχολική επιτυχία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται έρευνες σχετικά την επίδραση της ΣΝ στο σχολικό 

συγκείμενο, αλλά και έρευνες οι οποίες τείνουν να αμφισβητήσουν τη συγκεκριμένη επίδραση, αλλά 

και τη σημαντικότητα της.  

2.1. Συμβολή της ΣΝ στην EH 

Όπως έχει διαπιστωθεί, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική ηγεσία επιδρά στη 

σχολική μάθηση και επηρεάζει τις επιδόσεις αυτής (Minor  κ.ά., 2014ˑ  Hallinger, 2011ˑ Hallinger 

κ.ά., 2013ˑ Porter κ.ά., 2014). Καθώς η ΣΝ συνδέεται με την επίδοση και την απόδοση του ατόμου 

κατά την εκτέλεση εργασιών, αρκετοί ερευνητές επιχείρησαν να μελετήσουν την επίδραση της ΣΝ 

στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Batool, 2013ˑ Kerr κ.ά., 2006ˑ Sadri, 2012ˑ 

Williams, 2008). 

Οι Ταλιαδώρου και Πασιαρδής (2015) διερεύνησαν κατά πόσο τα επίπεδα ΣΝ και οι πολιτικές 

δεξιότητες των εκπαιδευτικών ηγετών επιδρούν στον τρόπο άσκησης της ηγεσίας και στα επίπεδα 

της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

υπήρξε δυνατή συσχέτιση μεταξύ της ΣΝ και των πολιτικών δεξιοτήτων της σχολικής διεύθυνσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι σχολικές διευθύνσεις οι οποίες σημείωσαν 

υψηλά επίπεδα ΣΝ και πολιτικών δεξιοτήτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις σχολικές μονάδες σε 

επιτυχημένες προσπάθειες αλλαγής και να επιτύχουν την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, καθώς οι ενέργειες των ηγετών οι οποίες εμπεριέχουν συναισθηματικές και πολιτικές 

δεξιότητες είναι πιο αποτελεσματικές για την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και ομάδων τόσο 

μέσα όσο και έξω από τις σχολικές μονάδες. 

Μέσα από την έρευνα του Batool (2013), η οποία είχε βιβλιογραφικό χαρακτήρα, 

παρουσιάστηκε μια θεωρητική σύνδεση μεταξύ των εννοιών της ΣΝ και της ηγεσίας, τονίζοντας τη 

χρησιμότητα της πρώτης για την αποτελεσματικότητα της δεύτερης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

η υπευθυνότητα, ο φόρτος εργασίας, ο αυτό-έλεγχος, το άγχος, η πειθαρχία και η απόδοση 

επέδρασαν, με αυτή τη σειρά ως προς το βαθμό επίδρασης, στα επίπεδα της αποτελεσματικής ηγεσίας 

και της ΣΝ. 

Επίσης, οι ερευνητές Chang, Sy και Choi (2012), μέσα από τη δική τους έρευνα, μελέτησαν 

την αλληλεπίδραση της ΣΝ των ηγετών με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που ηγούνται. Στατιστικά 

σημαντική εντοπίστηκε η θετική επίδραση της ΣΝ των ηγετών πάνω στην απόδοση της ομάδας, όταν 

τα επίπεδα της ΣΝ των υπόλοιπων μελών της ομάδας ήταν χαμηλά. Επομένως, ο ρόλος της ΣΝ ενός 

ηγέτη σε μια ομάδα κρίθηκε σημαντικός ως προς την απόδοσή της, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στις 

οποίες το επίπεδο της ΣΝ των υπόλοιπων μελών κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Καθώς οι 

εκπαιδευτικοί ηγέτες καλούνται τα συνεργαστούν με υφιστάμενους τους μέσα σε πλαίσια ομαδο-

συνεργατικού περιβάλλοντος, τέτοιου είδους ερευνητικά ευρήματα συμβάλλουν στην κατανόηση της 
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σημαντικότητας της ΣΝ ενός ηγέτη και στην αναγκαιότητά της να είναι ανεπτυγμένη σε υψηλά 

επίπεδα όσον αφορά τους σχολικούς ηγέτες. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, κυμάνθηκε και η έρευνα των Kafetsios, Nezlek και Vassiou (2011). 

Πρόκειται για μια πολύ-επίπεδη ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της ΣΝ των ηγετών και των 

υφιστάμενών τους και των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν μέσα από αυτή τη σχέση. Πιο 

συγκεκριμένα, επιχείρησαν να μελετήσουν κατά πόσο οι δεξιότητες ΣΝ των ηγετών και των 

υφιστάμενων τους επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα ικανοποίησής τους για την εργασία τους και κατά 

πόσο επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα της εργασιακής εξουθένωσης τους. Επιπρόσθετα, 

προσπάθησαν να αξιολογήσουν κατά πόσο οι δεξιότητες ΣΝ των ηγετών επιδρούν θετικά στη θετική 

στάση των υφιστάμενων και στα επίπεδα ικανοποίησής τους για την εργασία τους και κατά πόσο 

επιδρούν αρνητικά στα επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης των υφιστάμενών τους. Μέσα από τη 

συγκεκριμένη έρευνα εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των συναισθηματικών 

καταστάσεων των υφιστάμενων και της χρήσης και της αναγνώρισης των συναισθημάτων των 

προϊσταμένων. Οι υφιστάμενοι με ικανότητες ΣΝ, οι οποίες αναγνωρίζονταν από τους  διευθυντές 

παρουσίασαν χαμηλότερη αρνητική στάση προς την εργασία τους σε σύγκριση με εκείνους που είχαν 

λιγότερες ικανότητες ΣΝ και από εκείνους που οι συγκεκριμένες ικανότητες δεν αναγνωρίζονταν 

από τους προϊσταμένους τους. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΣΝ των διευθυντών 

και της απόδοσης των υφισταμένων, στατιστικά σημαντική εντοπίστηκε η σχέση μεταξύ της χρήσης 

των συναισθημάτων των διευθυντών και της  ανάπτυξης προσωπικής επιτυχίας, της θετικής στάσης, 

της μείωσης της αρνητικής στάσης και μείωσης της αποπροσωποποίησης των υφισταμένων. 

Οι Grunes, Gudmudsson και Irmer (2014) υποστήριξαν, ερευνητικά, τη σύνδεση μεταξύ της 

ΣΝ και της μετασχηματιστικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, η οποία θεωρείται και η πιο αποτελεσματική 

(Foster & Roche, 2012˙ Cavazotte, Moreno & Hickman, 2012). Tα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι 

δεξιότητες της ΣΝ συνδέονται με το είδος ηγεσίας, καθώς οι συμμετέχοντες οι οποίοι παρουσίαζαν 

υψηλά επίπεδα ΣΝ, παρουσίαζαν ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 

ΣΝ και των στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν οι διευθυντές/τριες, του τρόπου διαχείρισης και με 

τον τρόπο χρήσης των συναισθημάτων, της μετασχηματιστικής ηγεσίας με χαρακτηριστικά της ΣΝ, 

όπως είναι η θετική στάση και η τερπνότητα. Στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση παρουσίασε 

η μετασχηματιστική ηγεσία με την νευρωτική και την παθητική στάση. 

Η έρευνα των Cavazotte, Moreno και Hickmann (2012) επιβεβαίωσε την επίδραση της 

νοημοσύνης, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της ΣΝ πάνω στη μετασχηματιστική 

ηγεσία και τη διοικητική συμπεριφορά. Όπως διαφάνηκε από τα αποτελέσματα, εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ΣΝ με τη μετασχηματιστική ηγεσία,  την 

τερπνότητα, την ευσυνειδησία, τη διοικητική συμπεριφορά και τη γενική νοημοσύνη του ατόμου, 

ενώ εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ΣΝ και του νευρωτισμού. 

Ο Sadri (2012) επιχείρησε μια βιβλιογραφική έρευνα γύρω από το πεδίο σύνδεσης της ΣΝ με 

την ηγεσία. Επομένως, μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίχθηκε ότι οι ηγέτες με υψηλά 

επίπεδα ΣΝ ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν, να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται και να παρακινούν 

άτομα μιας ομάδας. Επίσης παρουσιάστηκαν μελέτες άλλων ερευνητών, οι οποίοι με τη σειρά τους 

υποστήριξαν ότι τα επίπεδα ΣΝ επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Higgs & Aitken, 

2003 και Harrison & Clough, 2006 μέσα από Sadri 2012), τα οποία όμως δεν σχετίζονται ούτε και 

υπάγονται στα πλαίσια των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ή της γνωστικής ικανότητας 

(Rosete & Carrochi μέσα από Sadri, 2012). Επιπρόσθετα, οι δεξιότητες της αυτό-επίγνωσης, της 

αυτό-διαχείρισης και των κοινωνικών ικανοτήτων, οι οποίες υπάγονται στη ΣΝ, έρχονται σε 

συμφωνία με τις δεξιότητες οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανατροφοδότηση 

και την αυτό-βελτίωση και που σύμφωνα με τον Conger (1992) θεωρούνται κύριοι παράγοντες για 

τη βελτίωση της ηγεσίας (Sadri, 2012).  
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2.2. Συμβολή της ΣΝ στο σχολικό συγκείμενο 

Όπως διαφαίνεται από τις πιο πάνω έρευνες, η ΣΝ συνδέεται άμεσα με το είδος, με τα 

χαρακτηριστικά και με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας (Batool, 2013ˑ Kerr κ.ά., 2006ˑ Sadri, 

2012ˑ Williams, 2008). Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνεται η σημαντικότητα του ρόλου της ηγεσίας στη 

βελτίωση και στην επιτυχία των οργανισμών. Επομένως, καθώς το σχολείο είναι ένα είδος 

οργανισμού, αρκετές έρευνες υποστήριξαν ότι η εκπαιδευτική ηγεσία συντελεί και συμβάλλει στη 

σχολική επιτυχία, η οποία προέρχεται κυρίως μέσα από τις μαθησιακές  επιδόσεις (Minor  κ.ά., 2014ˑ  

Hallinger, 2011ˑ Hallinger κ.ά., 2013ˑ Porter κ.ά., 2014). Με βάση αυτή τη συλλογιστική, θεωρείται 

σημαντική η ανάπτυξη της ΣΝ της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς συντελεί στη βελτίωσή του έργου 

της και επομένως,  μέσα από τη βελτίωση της ηγεσίας, η σχολική επιτυχία δύναται να επιτευχθεί. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Grehan, Flanagan και Malgady (2011), υποστηρίχθηκε ότι η ΣΝ 

συμβάλλει στην εκπαιδευτική επιτυχία. Οι στατιστικές αναλύσεις έδειξαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ της ΣΝ και των γενικών βαθμών που συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες στο 

UGPA, το GGPA και κατά την πρακτική τους άσκηση, σε αντίθεση με τα Πέντε Χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας, τα οποία δεν έδειξαν να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ των βαθμολογιών που συγκέντρωσαν στα πιο πάνω δοκίμια αξιολόγησης. Μέσα από 

Αναλύσεις Παλινδρόμησης, φάνηκε ότι η κατανόηση των συναισθημάτων και η διαχείρισή τους 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεταβλητές πρόβλεψης για τη βαθμολογία GGPA, ενώ οι 

στρατηγικές της ΣΝ θεωρήθηκαν μεταβλητές πρόβλεψης για τον Μ.Ο. της βαθμολογίας κατά την 

αξιολόγηση της πρακτικής άσκησής τους. Με βάση τις στατιστικές αναλύσεις, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η ΣΝ συσχετίζεται θετικά με την εκπαιδευτική επιτυχία, με εμφανή την ιδιαίτερη 

συμβολή της ομαδικής εργασίας και την ικανότητα συγκέντρωσης στα σημαντικά σημεία μιας 

άσκησης. Επιπρόσθετα, μέσα από τη μελέτη τους, υποστηρίζουν ότι οι διαπροσωπικές ικανότητες οι 

οποίες εντάσσονται στα πλαίσια της ΣΝ, συμβάλλουν στη μαθησιακή επιτυχία, καθώς τα άτομα τα 

οποία έχουν ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά 

τους πιο ορθά ανάλογα με την περίσταση. 

Οι Sears και Holmvall (2010), υποστήριξαν μέσα από την έρευνα τους πώς η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ηγετών και των εργαζομένων, μπορεί να ενισχυθεί θετικά όταν και τα δύο μέρη 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ΣΝ. Μέσα από την έρευνά τους, υποστήριξαν ότι τα υψηλά επίπεδα 

ΣΝ των ηγετών και των υφιστάμενων έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα επίπεδα 

αλληλεπίδρασης τους και ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ηγέτες είχαν υψηλά επίπεδα ΣΝ, οι 

υφιστάμενοι σημείωναν επίσης υψηλά επίπεδα ΣΝ, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που οι ηγέτες 

σημείωναν χαμηλά επίπεδα ΣΝ. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ηγέτες με υψηλά επίπεδα 

ΣΝ συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων της ΣΝ των υφιστάμενων τους, επιτυγχάνοντας την 

ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην αύξηση των 

επιπέδων της οργανωσιακής δέσμευσής τους. 

Η συμβολή της ΣΝ των εκπαιδευτικών στην καλή διαγωγή και συμπεριφορά των μαθητών 

επιχειρήθηκε να επιβεβαιωθεί μέσα από την έρευνα των Nizielski, Hallum, Lopes  και Schutz (2012), 

οι οποίοι υποστήριξαν ότι η καλή διαγωγή των μαθητών σχετίζεται με τη σχολική επιτυχία. Σύμφωνα 

με τις στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα, παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ του επιπέδου της ΣΝ των εκπαιδευτικών και του 

βαθμού ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των μαθητών. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές  αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ του επιπέδου της ΣΝ των 

εκπαιδευτικών και του επιπέδου κακής διαγωγής των μαθητών. Στατιστικά σημαντική αρνητική 

συσχέτιση υπήρξε μεταξύ του βαθμού ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των 

μαθητών και του επιπέδου κακής διαγωγής. Επομένως, η συγκεκριμένη έρευνα παρουσίασε μια 

αλυσιδωτή σχέση μεταξύ της ΣΝ, του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των 

μαθητών και της κακής διαγωγής των τελευταίων, υποστηρίζοντας ότι με την αύξηση των επιπέδων  

της ΣΝ των εκπαιδευτικών, μειώνεται η εκδήλωση κακής συμπεριφοράς από τους μαθητές, 

διευκολύνοντας έτσι τη σχολική επιτυχία. 
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Οι Vesely, Saklofske και Leschied (2013) μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα επίπεδα της ΣΝ των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην επαγγελματική 

αποτελεσματικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ανάγκη για στήριξη, καθώς το άγχος που αναπτύσσεται μέσα από την εργασία τους οδηγεί στην 

εξουθένωση και στη μείωση της εργασιακής ικανοποίησης τους. Πέραν της προσωπικής τους 

προσπάθειας για ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων συναισθηματικής διαχείρισης, η 

εκπαιδευτική ηγεσία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κύριες πηγές παροχής της αναγκαίας 

συναισθηματικής στήριξης των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλά επίπεδα ΣΝ έχουν λιγότερο εργασιακό άγχος, μεγαλύτερη επιθυμία για επαγγελματικές 

επιτυχίες, εργάζονται περισσότερο, είναι πιο συνεργάσιμοι, έχουν μεγαλύτερη εργασιακή 

ικανοποίηση και καλύτερη αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα άτομα. Εκτός αυτού, υποστήριξαν ότι η 

ΣΝ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ηγετών είναι θετικά συνδεδεμένη με τα επίπεδα 

εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και με μεγαλύτερη εμπλοκή με τους μαθητές εντός της 

τάξης. 

Η συμβολή της ΣΝ στις επαγγελματικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών επιχειρήθηκε να 

επιβεβαιωθεί από τους Perry και Ball (2007). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα ΣΝ αντιδρούν πιο θετικά και εποικοδομητικά σε θετικές 

και αρνητικές καταστάσεις, καθώς επιδιώκουν για εξεύρεση θετικών λύσεων οι οποίες θα οδηγούν 

σε επαγγελματική ευχαρίστηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων απόδοσης και σε εποικοδομητική αντίδραση 

σχετικά με την ανατροφοδότηση, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. 

3. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχει μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της ΣΝ και της επίδοσης 

και της απόδοσης της ηγεσίας, υποστηρίζοντας πως όταν ο ηγέτης σημειώνει υψηλά επίπεδα ΣΝ, οι 

αξιολογήσεις της ηγετικής αποτελεσματικότητας είναι υψηλές. Επιπρόσθετα, ερευνητικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται σχετικά με τη διερεύνηση θετικής επίδρασης της ΣΝ του ηγέτη στη ΣΝ των 

υφιστάμενων. Για τους σκοπούς διερεύνησης των πιο πάνω, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες, τόσο 

εκτός όσο και εντός εκπαιδευτικού συγκείμενου. Οι έρευνες οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την 

εκπαιδευτική ηγεσία έχουν ως απώτερο στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση του έργου της. Αρκετές 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική ηγεσία ποικίλουν. Τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, το είδος ηγεσίας και οι ικανότητες και οι δεξιότητες, τόσο της σχολικής 

διεύθυνσης όσο και του συνόλου των εκπαιδευτικών, είναι μερικοί από αυτούς. Άλλωστε, καθώς 

είναι ευρέως γνωστή και αποδεδειγμένη η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο 

σχολικό συγκείμενο, οι έρευνες εντός του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου επιδιώκουν τον 

εμπλουτισμό της κατάρτισης που πρέπει να έχουν οι σχολικές διευθύνσεις για να είναι πιο 

αποδοτικές. 

Η έννοια της ΣΝ έχει δεχθεί κριτική, ως προς το εάν είναι πράγματι ένα ανεξάρτητο είδος 

νοημοσύνης, ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης της αλλά και ως 

προς τη συμβολή της ΣΝ στην ηγεσία και την επαγγελματική επιτυχία (Antonakis, Ashkanasy & 

Dasborough, 2009˙ Fambrough & Hart, 2008˙ Cherniss, Extein, Goleman, & Weissberg, 2006˙ Holt 

κ.ά., 2005˙ Locke, 2005). Σε αντίθεση, οι Mayer κ.ά. (2003) υποστήριξαν ότι η ΣΝ ανταποκρίνεται 

στα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως είδος νοημοσύνης, καθώς μπορεί να καταμεριστεί σε μέρη 

νοητικών ικανοτήτων, τα οποία συσχετίζονται τόσο μεταξύ τους όσο, είτε θετικά είτε αρνητικά, με 

το παραδοσιακό είδος νοημοσύνης και μπορούν να αναπτυχθούν με την ηλικία και την εμπειρία. 

Οι Benson κ.ά. (2014), Fambrough κ.ά. (2008),  Cherniss κ.ά. (2006) και Holt κ.ά. (2005), 

παρουσιάζοντας έρευνες όσον αφορά τη σχέση της ΣΝ με την ηγεσία, ανέφεραν ότι η θετική 

επίδραση που έχει η ανάπτυξη αυτού του είδους νοημοσύνης διαφαίνεται και στην εκπαιδευτική 

ηγεσία, καθώς σχολικά προγράμματα ανάπτυξης ΣΝ έχουν βελτιώσει τις σχολικές στάσεις, 

συμπεριφορές, ακαδημαϊκές επιδόσεις, την εργασιακή απόδοση, τις συναισθηματικές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες και έχει αυξηθεί το κίνητρο για καλύτερη εργασιακή απόδοση. Όμως, 
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καθώς η θεωρία της ΣΝ μπορεί να θεωρηθεί σχετικά σύγχρονη σε σύγκριση με άλλες θεωρίες 

νοημοσύνης, όπως είναι αυτή του γενικού δείκτη IQ, ο αριθμός των σχετικών ερευνών είναι σαφώς 

μικρότερος, κάτι το οποίο δεν οφείλεται σε αδυναμία της συγκεκριμένης θεωρίας, αλλά επειδή είναι 

ένα σχετικά σύγχρονο πεδίο έρευνας (Prati κ.ά., 2003). 

Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο Antonakis (2009), ο οποίος άσκησε κριτική στην έννοια της ΣΝ, 

εάν η ανάπτυξη της ΣΝ δύναται να βελτιώσει το έργο της ηγεσίας και να εμπλουτίσει το επιστημονικό 

της πεδίο, τότε όχι μόνο δεν πρέπει να αγνοηθεί, αλλά πρέπει να της αποδοθεί και η πρέπουσα  

επιστημονική και ερευνητική σημασία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κυμαίνεται και το ερευνητικό 

ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας, για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ΣΝ και της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας και πώς αυτή η σχέση μπορεί να έχει θετική επίδραση στο σχολικό 

συγκείμενο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη σχολική επιτυχία. 
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Περίληψη  

Σε μία εξελισσόμενη κοινωνία με συνεχείς  κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μεταβολές, 

η εκπαιδευτική μονάδα ως  εκπαιδευτικός οργανισμός επηρεάζεται άμεσα από αυτήν. Οι 

εκπαιδευτικοί συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας 

σύμφωνα με τους στόχους της. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση κουλτούρας 

συνεργασίας είναι καθοριστικός.  

Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των  

εκπαιδευτικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Σερρών για τον ρόλο τους στη διαμόρφωση συνεργατικής 

σχολικής κουλτούρας. Τα ερευνητικά ερωτήματα σχεδιάστηκαν και συλλέχτηκαν με 

ερωτηματολόγια και  δομήθηκαν με τη βοήθεια του googleforms. Οι αναλύσεις έγιναν με το 

στατιστικό πακέτο SPSS24 και περιγράφηκαν αναλυτικά σε πίνακες και διαγράμματα.  

Από τα συμπεράσματα της διερεύνησης τονίζεται  ο ουσιαστικός ρόλος των εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση σχολικής συνεργατικής κουλτούρας και ο ρόλος του συλλόγου 

των Διδασκόντων. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική μονάδα, σχολική κουλτούρα, συνεργασία 

1. Εισαγωγή 

Κάθε σχολική μονάδα έχει ένα πολυσύνθετο έργο  που θα πρέπει να πραγματοποιήσει. 

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από την κοινωνία. Η επίτευξη  

σχολικής κουλτούρας σε μια εκπαιδευτική μονάδα παίζει καθοριστικό ρόλο. Η κουλτούρα συντελεί 

στη συμπεριφορά και την ικανοποιητική επίδοση των μελών μιας εκπαιδευτικής μονάδας 

(Πασιαρδής, 2014), ενώ η κουλτούρα συνεργασίας θεωρείται ότι απαρτίζει τον μοχλό της αλλαγής 

και της ανάπτυξης, όχι μόνο σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας αλλά και σε όλο το εκπαιδευτικό 

σύστημα (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012). 

Η συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας με σκοπό την απόδοσή της 

δημιουργεί ισχυρή κουλτούρα συμμετοχής και συνεργασίας (Σταματούρου, 2016). 
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Με βάση τον σκοπό, ο οποίος είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση σχολικής συνεργατικής κουλτούρας, προκύπτουν τα  ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποια η σημασία της συνεργατικής κουλτούρας για τις σχολικές μονάδες της Π.Ε.Σερρών; 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαμόρφωση συνεργατικής σχολικής κουλτούρας στις 

εκπαιδευτικές μονάδες της Π.Ε.Σερρών; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε μία προσπάθεια διαμόρφωσης συνεργατικής 

σχολικής κουλτούρας; 

Για την πραγματοποίηση της  εργασίας τέθηκε σε εφαρμογή έρευνα μέσω της ποσοτικής 

προσέγγισης. Με την συνδρομή της google forms συγκροτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο όπου 

συλλέχτηκαν δεδομένα, αφού προηγουμένως αποστάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση των 

εκπαιδευτικών μονάδων διαμέσου της ΔΠΕ Σερρών με την παράκληση να προωθηθεί στο προσωπικό 

mail των εκπαιδευτικών. 

Χρησιμοποιώντας την πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το 1 το οποίο αντιπροσωπεύει το 

«Διαφωνώ απόλυτα» και το 5 το «Συμφωνώ απόλυτα», θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση των απόψεων 

τους. 

 O πληθυσμός-στόχος απαρτίζεται από 1198 μόνιμους και από 214 αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν σε εκπαιδευτικές μονάδες. Η μέθοδος δειγματοληψίας που 

υιοθετήθηκε ήταν αυτή της ευκολίας ή ευχέρειας. Στην έρευνα μας συμμετείχαν 408  εκπαιδευτικοί. 

Η έρευνά μας έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από 15-02-2019 μέχρι 05-03-2019.   

2. Κυρίως μέρος 

Η προέλευση της λέξεως κουλτούρα είναι λατινική  και η εξ αρχής σημασία της είναι συνώνυμη 

με τον όρο καλλιέργεια. Η πρωταρχική της έννοια ήταν η καλλιέργεια της υπαίθρου και μετέπειτα 

είχε μεταφορική σημασία δηλαδή διανοητική καλλιέργεια και  πολιτισμός (Μπρούστας, 2003). Η 

κουλτούρα σε μέγιστο βαθμό προσδιορίζεται μέσω του  πολιτισμού ανάλογα με την μορφή των 

κοινωνικών δομών και οι ατομικότητες μεταβάλλονται σε σχέση με τις αμοιβαίες κατηγορίες της 

κουλτούρας τους και των κοινωνικών ρόλων, με συμπέρασμα ότι η κουλτούρα εξωτερικεύεται  στην 

κοινωνική οργάνωση (Blacledge & Hunt, 1994). 

Η κουλτούρα οριοθετείται ως ένα καθεστώς που βασίζεται  σε κοινές αξίες, κοινά πιστεύω και 

άτυπους κανόνες συμπεριφοράς. Το σύστημα αυτό έχει την δυνατότητα  να ενώνει τους ανθρώπους 

βασιζόμενο στα βιώματα τους και την κοσμοθεωρία (Μπρίνια, 2008), ενώ ο Mintzberg (1989) 

πιστεύει ότι η  κουλτούρα είναι ένα αξιακό σύστημα που είναι ανεπτυγμένο και βαθιά ριζωμένο και  

διαφοροποιεί έναν οργανισμό από τους υπόλοιπους. 

Η κουλτούρα  προσδιορίζεται από ξεκάθαρα και μη  πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία 

μεταδίδονται με κοινές νόρμες, αξίες και αντιλήψεις οι οποίες τελικά την συνδιαμορφώνουν 

(Πασιαρδής, 2014). 

Η κουλτούρα, όπως και κάθε κοινωνικό σύνολο, ενδείκνυται στα δομικά στοιχεία ενός 

οργανισμού και καθορίζει τον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων και των οργανισμών 

(Μπουραντάς, 2005).  

Μια εκπαιδευτική μονάδα δεν βασιζεται μὀνο στα λὀγια ἠ στα πεπραγμένα αλλά και στην 

συμβολική τους ανάγνωση. Η ύπαρξη συμπαγούς κουλτούρας σε μια εκπαιδευτική μονάδα 

φανερώνει κοινές αξίες και βασικές παραδοχές οι οποιές οδηγούν σε κοινές συμπεριφορές 

(Χατζηπαναγιώτου, 2008). 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο συνεργατική κουλτούρα εννούμε την διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα,  όπου  οι εκπαιδευτικοί ενεργούν  με συλλογικό τρόπο και με 

σκοπό για την καλύτερη ποιοτική αναβάθμισή της και τη βελτιοποίηση  των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012). 
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Η  σχολική κουλτούρα καθορίζει την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής μονάδας και την 

συμπεριφορα των μελών μεταξύ τους, τον τρόπο που συνεργάζονται, πώς εργάζονται ,τις 

προτεραιότητες που έχουν  για την εκπαιδευτική κοινότητα ως αποτέλεσμα να εξελίσσουν τις 

αντιλήψεις και τις συμπεριφορές (Υφαντή & Κυριακοπούλου, 2011). 

Μια εκπαιδευτική μονάδα αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητά της μέσω της συνεργατικής 

κουλτούρας και συμβάλλει στη δημιουργία θετικής διάθεσης των εκπαιδευτικών  για διαρκή  

ανάπτυξη, δια βίου μάθηση και καινοτομία (Σοφός, 2009). 

Τα μέλη  μιας σχολικής κοινότητας, η οποία λειτουργεί  σε συνεργατικό πλαίσιο παρουσιάζουν 

τις εξής  κοινές στάσεις: 

 

• Ακούν ενεργά για να γνωρίσουν και να κατανοούν. 

• Είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση. 

• Συμφωνούν ή διαφωνούν με άλλα μέλη. 

• Συμμετέχουν ενεργά βοηθώντας την ομάδα. 

• Δουλεύουν με άλλα μέλη για τους κοινούς σκοπούς (Αμηράς, Παπαδοπούλου &      

Καλπίδης, 2017). 

Η συνεργατική κουλτούρα θεωρείται ο μοχλός της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής μονάδας γιατί 

μέσω της βελτίωσης της εκπαιδευτικής μονάδας μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη όσον αφορά 

την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων της (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012). 

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν  με πνεύμα κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο αισθάνονται πιο 

ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Όταν οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν στους μαθητές την καλύτερη 

παιδεία,  τότε με τη σειρά τους αισθάνονται ότι το προσωπικό της σχολικής κοινότητας αποτελεί  

πρότυπα συμπεριφοράς για αυτούς (Αμηράς, 2017). 

Η εκπαιδευτική πολιτική έτσι όπως δημιουργείται από το Υπουργείο Παιδείας δε γίνεται το 

ίδιο αποδεκτή από την κάθε σχολική μονάδα. Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός δέχεται με 

διαφορετικό τρόπο κριτικής σκέψης τις εκπαιδευτικές αλλαγές. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μέσα σε 

κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας μπορεί να οδηγηθεί σε διαδικασίες λήψης απόφασης που θα 

χαρακτηρίζουν και θα διαφοροποιήσουν την εκπαιδευτική μονάδα από τις υπόλοιπες (Σταματούρου, 

2016). 

Σε κάθε εκπαιδευτική κοινότητα ενισχύουν και ενδυναμώνουν  το θετικό κλίμα  σε σημαντικό 

βαθμό η θέσπιση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών, η εισαγωγή καινοτομιών και η 

επιμόρφωση των μελών της. 

Όμως η ανάγκη για υιοθέτηση κοινών προτύπων συμπεριφορών είναι επιτακτική και αναγκαία 

από το νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που θεμελιώνει τις πνευματικές και ανθρωπιστικές 

αξίες. Στην κατεύθυνση αυτή η εκπαιδευτική μονάδα καλείται να συμβάλλει στην καλλιέργεια 

προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη (ΦΕΚ 303, τευχ. Β, 13-03-

2003). 

Η εισαγωγή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Ε. ενεργεί μεθοδικά με την ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας 

όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς και με αυτό τον τρόπο μετατοπίζεται η  

διδασκαλία σε πιο συνεργατικές μορφές ενισχύονας την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των 

μαθητών, της τοπικής κοινωνίας των γονέων εδραιώνοντας τη συνεργατική κουλτούρα. 

Σε μια εκπαιδευτική μονάδα τα μέλη της είναι απαραίτητο να εισάγουν  και να αναπτύσσουν  

καινοτομίες,  να  είναι ανοικτά σε νέες ιδέες και να υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Η υιοθέτηση 

καινοτομιών μπορεί να ενθαρρύνει και να καλλιεργηθεί μόνο με την υποστήριξη του διευθυντή και 

του Συλλόγου διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας (Παπακωνσταντίνου, 2008). Όλες αυτές οι 

καινοτομίες και οι αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων επηρεάζουν την  κουλτούρα της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Κάθε αλλαγή επηρεάζει τον διευθυντή του σχολείου, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και τους μαθητές (Ζαβλανός, 2017). Η εφαρμογή των νέων 

τεχνολογίων και κάθε εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των 
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Καινοτόμων Προγραμμάτων το οποίο προσεγγίζει τη γνώση μέσα από ομαδοσυνεργατικές και 

βιωματικές διαδικασίες (Βότση, 2017). 

Οι εκπαιδευτικοί επιμοφώνονται και αυτό συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία επιμόρφωση  στοιχειοθετεί μια απαραίτητη συνθήκη 

εκπαιδευτικής αναβάθμισης (Μαστρογιάννης, 2014) και είναι αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης 

και επαγγελματικής ανέλιξης τους (Μαυρογιώργος, 1999). Στο πλαίσιο αυτό η αναβάθμιση του 

επιπέδου κατάρτισης των εκπαιδευτικών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το ΥΠΕΠΘ με σκοπό 

τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας των εκπαιδευτικών μονάδων (Δούκας και συν., 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται διαρκώς και έτσι συμβάλλουν στην ανανέωση της 

μεθοδολογίας, στην διερεύνηση της μαθησιακής διεργασίας, και των τεχνικών διδασκαλίας  

(Χλαπάνης και συν., 2003). 

Με αυτό τον τρόπο  δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να βιώσουν την επιμορφωτική 

διαδικασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής πορείας τους και όχι σαν ατομική επιλογή 

(Μπιρμπίλη, 2011). 

Σε μια εκπαιδευτική μονάδα ο κάθε εργαζόμενος έχει τις δικές του απόψεις,  διαφορετική 

κοσμοθεωρία, διαφορετικά βιώματα που ορίζουν και τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τις αξίες και 

τα πιστεύω του εντάσσονται σε ομάδες με κουλτούρα παρόμοια με τη δική του. Κάθε εκπαιδευτική 

ομάδα έχει την ύπαρξη υποκουλτούρων εκτός από τις συγκρούσεις μπορεί να συνεισφέρει θετικά, 

στη συνολικότερη κουλτούρα σφυρηλατώντας τη συνοχή της (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Τα 

αντίστοιχα συναισθήματα που δημιουργούνται ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί σε μια 

εκπαιδευτική μονάδα επιδρούν τόσο τη διάθεση των εκπαιδευτικών για αποδοτικότερη διδασκαλία 

όσο και σε αυτή των μαθητών για υψηλότερες επιδόσεις (Σαϊτης, 2008α). 

Οι διευθυντές είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και ενδυναμώνουν τη 

σχολική συνεργατική κουλτούρα σε μια εκπαιδευτική μονάδα, και έτσι οι εκπαιδευτικοί  νοιάζονται 

για τους μαθητές τους (Χατζηπαντελή, 1999). 

Η σχολική κουλτούρα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις απόψεις και το αξιακό σύστημα 

του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Η θετική στάση που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί σε συνεργατικά μοντέλα και στο δημοκρατικό τρόπο λήψης απόφασης συμβάλλουν 

θετικά στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012). 

Κύρια επιδίωξη του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων θα πρέπει να είναι η 

καλλιέργεια και ενδυνάμωση ενός θετικού κλίματος το οποίο θα συμβάλλει θετικά αφενός στην 

υλοποίηση των τιθέμενων και αφετέρου στην ολοκλήρωση του έργου που επιτελεί. (Κατσαρού και 

συν., 2016). 

Η σημασία της κουλτούρας σε μια εκπαιδευτική μονάδα φαίνεται και μέσα από τις λειτουργίες 

της κουλτούρας, η οποία: διαφοροποιεί τον ένα οργανισμό από τον άλλο, δίνοντάς του την αίσθηση 

της ταυτότητας, δημιουργεί αίσθημα δέσμευσης στον οργανισμό, δημιουργεί συνοχή στον 

οργανισμό, διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές στα μέλη του οργανισμού (Αμηράς και συν., 

2005). 

Επομένως, μία από τις προκλήσεις την οποία τα σχολεία καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι 

να δημιουργήσουν μία εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική μετασχηματίζοντας την εσωτερική 

γραφειοκρατική κουλτούρα σε μία ισχυρή κουλτούρα μάθησης όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά για 

τους εκπαιδευτικούς και για την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμό (Παπάζογλου & 

Κουτούζης, 2017). 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ποσοτική μέθοδο. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το  ερωτηματολόγιο και η συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στις Φόρμες του GoogleDrive. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τα 

στατιστικά στοιχεία. 
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Σύμφωνα με τον (Πίνακας 1, Εικόνα 1), παρατηρούμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, και το 

ποσοστό σύμφωνα με το φύλο. 
 

Πίνακας 1: Φύλο  

 

Στυλ Πίνακας Μεταβλητές f % 

Φύλο Άνδρες 65 33,2 

 Γυναίκες 131 66,8 

Σύνολο   408 100 

 

Αναφορικά με την ηλικία (Πίνακας 2, Εικόνα 2), 199 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανήκουν 

στην ηλικιακή κατηγορία 41-50 ετών, 102 εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 31-40 

ετών, 97 συμμετέχοντες είναι άνω των 50 ετών και 10 είναι έως 30 ετών. Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνουν το «γερασμένο» πληθυσμό των εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Σερρών. 

                                                                                                  
Πίνακας 2: Ηλικία  

 

Στυλ Πίνακας Μεταβλητές f % 

 Συμμετέχοντες έως 30 

ετών 
10 2,5 

 Εκπαιδευτικοί 31-40 

ετών 
102 27,5 

 Εκπαιδευτικοί 41-50 

ετών 
199 76,5 

 Εκπαιδευτικοί άνω 

των 50 ετών 
97 100 

 Σύνολο 408 100 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 3 παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί στην μέγιστή  τους 

πλειοψηφία πιστεύουν στη σημασία της κουλτούρας για την ενίσχυση των συναδελφικών δεσμών 

μεταξύ τους, για τη βελτίωση της διαδικασίας του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ τους και 

για την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. 
.  

Πίνακας 3: συχνότητες απαντήσεων για τη σημασία της κουλτούρας σε μια σχολική μονάδα 

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

% 

Διαφωνώ 

 

% 

Ούτε 

συμφωνώ 

Ούτε     

     διαφωνώ 

Συμφωνώ 

 

% 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

% 

Η ύπαρξη της 

κουλτούρας είναι 

σημαντική για ένα 

σχολικό οργανισμό 

 

0,2 

  

1,5 
29,7 68,6 

Η κουλτούρα    37,5 58,6 
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συμβάλλει ώστε 

όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να 

έχουν την 

κατάλληλη 

συμπεριφορά 

 

 

1,2 

 

 

2,7 

Η κουλτούρα 

προάγει τη συνοχή 

και την αφοσίωση 

στον οργανισμό 

  

0,5 

 

3,4 
37,7 58,3 

Η κουλτούρα 

παρέχει ασφάλεια 

και σταθερότητα 

στους 

εκπαιδευτικούς 

 

 

0,2 

 

 

1,5 

 

 

7,1 32,8 58,3 

Η κουλτούρα 

συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα 

του σχολείου 

  

1 

 

3,7 
34,6 60,8 

Η κουλτούρα 

συμβάλλει στην 

αποτελεσματική      

διαχείριση των 

συγκρούσεων 

  

1 

 

3,9 

37,3 57,8 

Η κουλτούρα 

ενισχύει τον 

συντονισμό και τη 

συνεργασία 

  

0,7 

 

4,2 
33,8 61,3 

Η κουλτούρα 

παρέχει μια 

αίσθηση 

ταυτότητας στον 

σχολικό οργανισμό 

  

0,2 

 

4,2 

38,2 57,4 

Η κουλτούρα 

διευκολύνει την 

ανάπτυξη 

αφοσίωσης στην 

ομάδα 

  

1,5 

 

7,1 

34,1 57,4 

                                                                                     

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν απόλυτα και απλά 

συμφωνούν, στο μεγαλύτερό τους ποσοστό.  Κάποιοι  είναι ουδέτεροι και ούτε συμφωνούν ούτε 

διαφωνούν και ελάχιστοι είναι εκείνοι που δήλωσαν ότι διαφωνούν και διαφωνούν απόλυτα. 

Οι συμμετέχοντες σε μεγάλο βαθμό αναφέρουν τη συμβολή της συνεργατικής κουλτούρας ως 

την διαμόρφωση της κατάλληλης συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και την αφοσίωση στον 

οργανισμό, στην παροχή ασφάλειας και σταθερότητας στους εκπαιδευτικούς. 
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Τέλος σε μικρότερο ποσοστό οι συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της συνεργατικής 

κουλτούρας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκρούσεων, στην ανάπτυξη αφοσίωσης 

στην ομάδα και στην ενίσχυση της αίσθησης ταυτότητας στον σχολικό οργανισμό. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Το τελικό δείγμα ήταν 408 εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της 

ΔΠΕ Σερρών και με τη βοήθεια του¨IBM SPSS Statistics 24¨ αποτυπώθηκαν τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας. 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, λίγο παραπάνω από το 1/3 είναι γυναίκες και το 1/2 είναι 

41-50 ετών. 

Στις απαντήσεις τους οι συμμετέχοντες, για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της 

συνεργατικής κουλτούρας, επισημαίνουν τον καθοριστικό ρόλο της κουλτούρας σε ένα σχολικό 

οργανισμό (68,6%), στην αποτελεσματικότητα της κουλτούρας (60,8%), στη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών και τον συντονισμό (61,3%), στη συνοχή, στην αφοσίωση που προάγει η κουλτούρα, 

καθώς και ότι παρέχει στους εκπαιδευτικούς ασφάλεια και σταθερότητα (58,3%). Επίσης, η 

κουλτούρα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων (57,8%), παρέχει 

αίσθηση ταυτότητας στη σχολική μονάδα και διευκολύνει την ανάπτυξη αφοσίωσης στην ομάδα 

(57,4). 

Τα αποτελέσματα τα οποία συλλέξαμε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών συμφωνούν με 

τις έρευνες του Δρόσου (2011), της Παναγιωτίδου (2015) και του Norris (1994), οι οποίοι τονίζουν 

ότι σε μια εκπαιδευτική μονάδα η διαμόρφωση σχολικής συνεργατικής κουλτούρας καλλιεργείται 

και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα  στους εκπαιδευτικούς. 

Οι περιορισμοί της έρευνας είναι εμφανείς. Η έρευνα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 

εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Σερρών. Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν δεν 

μπορούν να γενικευτούν για όλη την Ελλάδα. Ωστόσο τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας 

μας επιβεβαιώνουν τις προϋπάρχουσες έρευνες της Κατσαλούλη (2018), της Γκαραλέα (2017), της 

Μίτζαλη (2016), της Χρόνη (2015), για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία 

ανάμεσα στουυς εκπαιδευτικούς  και στην καλλιέργεια και εδραίωση σχολικής συνεργατικής 

κουλτούρας σε μια εκπαιδευτική μονάδα. 

Η ερευνητική περιοχή (Εικ. 2, κόκκινο πλαίσιο) βρίσκεται στον Δήμο Σερρών.  

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2019. Συνολικά πήραν μέρος 408 μόνιμοι και αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες είτε ως Διευθυντές είτε ως 

εκπαιδευτικοί. 
 

Εικόνα 2: Η ερευνητική περιοχή 
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3. Συμπεράσματα 

Συμπεραίνουμε από την παρούσα έρευνα ότι η κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας είναι ο 

χαρακτήρας και το προφίλ που την ξεχωρίζει από τις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.Η κουλτούρα 

θεμελιώνεται τόσο από τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών που απαρτίζουν τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και από τους κανόνες που τον διέπουν σε θέματα συμπεριφοράς και 

προβολής του στην κοινωνία. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό από τους άλλους στην κοινωνία και 

έτσι η σχολική μονάδα αποκτά μια ταυτότητα και έναν δικό της χαρακτήρα.Σε μια εκπαιδευτική 

μονάδα όλα τα μέλη της αναλόγως με τα βιώματα και τις ιδέες τους διαμορφώνουν  ένα αποδεκτό 

πλαίσιο συμπεριφορας. Η σχολική συνεργατική κουλτούρα διέπει τη συμπεριφορά των μελών της, 

τον τρόπο συνεργασίας τους, τους κώδικες επικοινωνίας ανάμεσά τους. Οι συνεκτικοί δεσμοί στα 

μέλη της εκπαιδευτικής  μονάδας ενδυναμώνονται καθώς η επικοινωνία, η συνεργασία ανάμεσά τους 

βελτιώνει σταδιακά το δημοκρατικό πνεύμα. Επακόλουθο αυτού του περιβάλλοντος είναι  η 

δραστηριοποίηση όλων των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων, στην ενεργή διαδικασία 

λήψης απόφασης , που από την μία  προασπίζει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας 

και από την άλλη υπερασπίζει  το αίσθημα του «ανήκειν» στα μέλη της. 

Εν κατακλείδι η δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος εδραιώνει την ανάπτυξη 

της συνεργατικής κουλτούρας και απαραίτητη προυπόθεση για τον μετασχηματισμό, μαζί με τη 

θέληση του Διευθυντή, είναι οι εκπαιδευτικοί να πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους έχει τεράστια 

σημασία.Ο Σύλλογος Διδασκόντων που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν τη 

σχολική μονάδα όπως η επικοινωνία,η συνεργασία, οι σχέσεις μεταξύ τους , με εκτίμηση , 

ομαδικότητα και αμοιβαίο σεβασμό, στοχεύει στη διαμόρφωση σχολικής συνεργατικής κουλτούρας. 

Αυτή , αποτελεί τον χαρακτήρα και το προφίλ του εκπαιδευτικού οργανισμού στην κοινωνία 
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Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε μια έρευνα που διερευνά την επίδραση της εμπειρίας 

της πανδημίας του COVID-19 στην υποκειμενική ευημερία και την ευτυχία των μαθητών/τριών στην 

Ελλάδα και την Κύπρο. Η έρευνα αυτή μέσα από τη μελέτη των απόψεων των μαθητών/τριών με 

http://www.erkyna.gr/
http://pelop.pde.sch.gr/perif


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

343 

 

ερωτηματολόγια και ομάδες εστίασης, επιχειρεί να προσθέσει ένα νέο σύνολο εμπειρικών στοιχείων 

στη συζήτηση για την ευημερία και την ευτυχία και νέα γνώση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης. Επιπλέον, θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον πιθανό ρόλο 

της εκπαίδευσης στην προώθηση της ευημερίας των μαθητών/τριών στο πλαίσιο αυτό. 

Συγκεκριμένα, στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε το κοινωνικο-εκπαιδευτικό και το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας, τη μεθοδολογία καθώς και τα πρώτα αποτελέσματά της. Η παρούσα έρευνα 

υποστηρίζεται από τη δράση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Marie Sklodowska-Curie Actions – MSCA 

(H2020-MSCA-IF-2018: 842107). 

 

Λέξεις κλειδιά: Πανδημία COVID-19, Ευημερία, Ευτυχία, Μαθητές-τριες 

1. Εισαγωγή 

Η πανδημία του COVID-19 και τα μέτρα πρόληψης που επιβλήθηκαν (όπως η κοινωνική 

απόσταση, οι αυστηροί αποκλεισμοί, η απομόνωση στο σπίτι και η αναστολή όλων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα και την Κύπρο, έφερε στο φως 

τις ανεπάρκειες στον χώρο της υγείας και στον χώρο της εκπαίδευσης, τις συμβατικές ιεραρχίες όχι 

μόνο σε σχέση με τον πλούτο, το εισόδημα και την οικονομική ασφάλεια, αλλά και τις ιεραρχίες που 

συνδέονται με αξιόλογες συνθήκες, πρακτικές, τρόπους ζωής και στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της κρίσης. Ως αποτέλεσμα, η πανδημική κρίση είχε διαφοροποιημένες επιπτώσεις 

στην ευημερία των μαθητών, στην ικανότητά τους να αναπτύσσονται καθώς και στις δυνατότητές 

τους για ευτυχία. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε αρκετές χώρες ήταν ήδη βυθισμένα σε μια παρατεταμένη κρίση 

έλλειψης πόρων, υποδομών, ανθρώπινου κεφαλαίου κλπ. πριν από την εμφάνιση του COVID-19. 

Αυτή όμως η άνευ προηγουμένου κρίση αποκάλυψε πιο ξεκάθαρα τις βαθιές ανισότητες στα σχολεία 

και τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί (Giroux, 2020). 

Συγκεκριμένα, η κρίση της πανδημίας COVID-19 αποκάλυψε με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους ότι οι 

ενδημικές ανισότητες, που διαφάνηκαν από την οικονομική κατάρρευση του 2008, δεν έχουν 

αντιμετωπιστεί (Κάπολα κ.α 2020). 

Στην έρευνα που παρουσιάζουμε στην εισήγηση αυτή διερευνούμε την επίδραση της εμπειρίας 

της τρέχουσας πανδημίας του COVID-19 στην υποκειμενική ευημερία και την ευτυχία των 

μαθητών/τριών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσα από τη μελέτη των απόψεων των μαθητών/τριών, 

επιχειρούμε να προσθέσεσουμε ένα νέο σύνολο εμπειρικών στοιχείων στη συζήτηση για την 

ευημερία και την ευτυχία και νέα γνώση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Επιπλέον, θέτουμε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον πιθανό ρόλο της εκπαίδευσης 

στην προώθηση της ευημερίας των μαθητών/τριών στο πλαίσιο αυτό.  

Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής είναι να εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον 

πιθανό ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση της ευημερίας των μαθητών σε πλαίσια έκτακτης 

ανάγκης όπως μια πανδημία, και να θέσει τα θεμέλια για την ανίχνευση νέων τρόπων διερεύνησης 

των πρακτικών μέσω των οποίων προάγεται η ευημερία και η ευτυχία. Συνεπώς, ο στόχος της 

έρευνας αυτής δεν είναι απλώς να αναλύσει και να παρουσιάσει αλλά να αναζητήσει ενεργά τις 

δυνατότητες, ιδιαίτερα εκείνες που διατυπώνονται από τους μαθητές/τριες, για τη δημιουργία ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος που δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου οι μαθητές/τριες αποκτούν 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, αλλά α) ένα μέρος όπου οι μαθητές/τριες είναι ευτυχισμένοι-ες, β) όπου 

αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα, γ) όπου απολαμβάνουν υποστηρικτικές σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, και δ) όπου γίνονται πιο ανθεκτικοί-

ές ενάντια στις αντιξοότητες. Η έρευνα αυτή βασίζεται στην θέση ότι οι μαθητές/τριες μπορούν να 

συμβάλλουν και να προσφέρουν πολύτιμη εμπειρική γνώση η οποία πρέπει να ακουστεί.  

Πιο αναλυτικά, η έρευνα αυτή προσπαθεί να εξετάσει: α) το πώς ορίζουν οι μαθητές/τριες την 

κοινωνική ευημερία και ευτυχία, β) τους παράγοντες που συμβάλλουν σε μια αίσθηση ευημερίας 

σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών/τριών γ) τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι καθημερινές 
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εμπειρίες των μαθητών/τριών (σχολείο και οικογενειακή ζωή) με την υποκειμενική ευημερία και την 

ευτυχία τους και το κατά πόσο υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο, την εθνικότητα και την 

κοινωνικο-οικονομική κατάσταση τους, δ) τον τρόπο με τον οποίο η πανδημική κρίση και τα μέτρα 

που ακολούθησαν, όπως το κλείσιμο των σχολείων και η υποχρεωτική καραντίνα επηρεάζει την 

υποκειμενική ευημερία και την ευτυχία των μαθητών/τριών στην Ελλάδα και την Κύπρο ε) τον 

πιθανό ρόλο της εκπαίδευσης σύμφωνα με τους μαθητές/τριες στη βελτίωση της ευημερίας τους και 

ζ) τις πιθανές διαφορές στην επίδραση της κρίσης στην υποκειμενική ευημερία των μαθητών/τριών 

στην Ελλάδα και την Κύπρο.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1 Θεωρητικό πλαίσιο 

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιούμε ως κεντρικό εννοιολογικό εργαλείο το ‘habitus’ του 

Bourdieu. Το ‘habitus’ θα μπορούσε να οριστεί ως ένα «σύνολο επίκτητων χαρακτηριστικών που 

είναι προϊόντα κοινωνικών συνθηκών», όπως η κοινωνικοποίηση με μέλη της οικογένειας και άλλα 

άτομα εκτός της οικογενειακής μονάδας (Bourdieu, 2005), ως ένας έμφυλος, άκαμπτος και 

ταυτόχρονα δυναμικός πόρος που κατέχουν και χρησιμοποιούν τα άτομα, και ως ένα σύστημα 

διαθέσεων, σωματικών πεποιθήσεων, παθών και κινήτρων (Bourdieu, 1990). Σύμφωνα με τον 

Bourdieu, το ‘habitus’ είναι ένα κοινωνικοποιημένο σώμα, ένα δομημένο σώμα, «ένα σώμα που έχει 

ενσωματώσει τις επικείμενες δομές ενός κόσμου ή ενός συγκεκριμένου τομέα αυτού του κόσμου - 

ενός πεδίου - και οι οποίες δομούν την αντίληψη του ατόμου για αυτόν τον κόσμο καθώς και τη 

δράση του στον κόσμο αυτόν» (Bourdieu, 1998: 81). Έτσι, το habitus θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

περιέχει την ιστορία ενός ατόμου, είναι ένα προϊόν όλων των βιογραφικών εμπειριών του (Steinmetz, 

2006), που ενσωματώνονται και εκφράζονται μέσω των τρόπων στάσης, ομιλίας, περπατήματος, του 

συναισθήματος και της σκέψης του. 

Το ‘habitus’ είναι κυρίως μια μέθοδος για την ανάλυση της επιβολής των κυρίαρχων ομάδων 

στην κοινωνία και την κυριαρχία τους στις υφιστάμενες ομάδες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 

για να επικεντρωθούμε στους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικά ευνοημένοι και οι 

μειονεκτούντες συνδιαλέγονται, μέσω καθημερινών αλληλεπιδράσεων, στάσεων πολιτιστικής 

υπεροχής και κατωτερότητας που ενυπάρχουν στο ‘habitus’ τους. Ενώ είναι σημαντικό να δούμε τα 

άτομα ως ενεργά αφοσιωμένα στη δημιουργία του κοινωνικού τους κόσμου, το ‘habitus’ του 

Bourdieu υπογραμμίζει τους τρόπους με τους οποίους «η δομή αυτών των κόσμων έχει ήδη 

προκαθοριστεί από ευρύτερες φυλετικές, εθνοτικές, έμφυλες και ταξικές σχέσεις» (Bourdieu & 

Wacquant, 1992: 144 ).  

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιούμε το ‘habitus’ επειδή πιθανόν να μας βοηθήσει να 

διερευνήσουμε τις συναισθηματικές πτυχές της ζωής των μαθητών σε μια άνιση κοινωνία, να 

αναπτύξουμε μια ολιστική κατανόηση των ενσώματων και συναισθηματικών εμπειριών ανισοτήτων 

στη σύγχρονη κοινωνία και να δημιουργήσουμε πιο περίπλοκα μοντέλα κοινωνικής διαστρωμάτωσης 

(Reay, 2015). Μια ψυχοκοινωνική κατανόηση του habitus των μαθητών (που χτίζεται μέσα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα) μπορεί να επιτρέψει μια καλύτερη και πλουσιότερη εκτίμηση του τρόπου με 

τον οποίο ο εξωτερικός κόσμος - ευρύτερες κοινωνικές δομές όπως η πανδημία του COVID-19 – 

βιώνεται από το εσωτερικό, τη ψυχή (ibid), και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μια 

ευτυχισμένη ή δυστυχισμένη ζωή. Μπορεί επίσης να εισαγάγει άλλες μεταβλητές που μπορεί να 

εξηγήσουν και να προβλέψουν την κοινωνική ανισότητα (Illouz, 1997). 

2.2. Μέθοδος της έρευνας 

Ο στόχος της έρευνας αυτής δεν είναι η γενίκευση των συμπερασμάτων της αλλά η προσπάθεια 

να ρίξει φως στις εμπειρίες, νοηματοδοτήσεις και αντιλήψεις ορισμένων μαθητών/τριών Γυμνασίου. 

Η φύση της έρευνας και ο σκοπός της υποδηλώνει μια έμφαση στη μελέτη των τρόπων με τους 

οποίους τα άτομα ερμηνεύουν τον κοινωνικό τους κόσμο και εντάσσονται σε αυτόν - σκοπός που 
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οδηγησε στην επιλογή μιας μικτής προσέγγισης έρευνας που συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές 

μεθόδους, αξιοποιεί καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικότερα τις αδυναμίες της κάθε μιας. Η βασική προϋπόθεση αυτής της προσέγγισης 

είναι ότι ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων επιτρέπει μια πληρέστερη 

και πιο πλούσια χρήση των δεδομένων. 

Στην παρούσα έρευνα ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος και η δειγματοληψία 

ήταν σκόπιμη. Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει επιλογή  συμμετέχοντων/ουσων που να 

εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας και να βοηθά στην συλλογή αρκετών δεδομένων έτσι ώστε να 

διερευνηθούν επαρκώς τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα σχολεία που επιλέχθηκαν και στην Ελλάδα και 

την Κύπρο είναι δημόσια σχολεία σε περιοχές που έχουν περισσότερους μαθητές/τριες μεσαίας και 

χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής τάξης και μαθητές/τριες από οικογένειες με μεταναστευτική 

βιογραφία. Η επιλογή των σχολείων αυτών δεν ήταν τυχαία. Τα σχολεία αυτά επιλέχθηκαν 

στοχευμένα λόγω της σύστασης της ομάδας των μαθητών/τριών τους.  

Για τη συλλογή των δεδομένων στην πρώτη φάση της έρευνας πεδίου χρησιμοποιήθηκαν 

καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία που απευθύνονταν σε νέους συμμετέχοντες/ουσες. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τα οποία οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν 

διαδικτυακά και ανώνυμα. Στην κατασκευή του ερωτηματολογίου δόθηκε ιδιαίτερη βάση στην 

επιλογή και τη διατύπωση των ερωτήσεων, για να διασφαλιστεί ότι το νόημά τους είναι σαφές για 

τους μαθητές/τριες και δεν οδηγεί σε μεροληψίες και προκαταλήψεις. Πριν την πρώτη φάση της 

έρευνας πεδίου, ενημερώθηκαν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και 

πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες ενημέρωσης για εθελοντική και ενήμερη συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων/χουσών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Στη φάση αυτή έλαβαν μέρος 

300 μαθητές/τριες περίπου από κάθε χώρα. Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος οι μαθητές/τριες της Γ’ 

Γυμνασίου σε 4 δημόσια σχολεία στην Κύπρο και 4 στην Ελλάδα. 

Στη δεύτερη φάση της έρευνας η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2021 θα 

χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές της ομάδας εστίασης (focus group) και της ημιδομημένης συνέντευξης 

για να κατανοηθεί βαθύτερα η υποκειμενική ευημερία των μαθητών/τριών στις δύο χώρες, σύμφωνα 

με τους στόχους της έρευνας. Δηλαδή, με τις ομάδες εστίασης αλλά και με τις ατομικές ημιδομημένες 

συνεντεύξεις θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν 

προκύψει στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και να διερευνήσουμε συγκεκριμένες πτυχές των 

ζητημάτων αυτών και σε μεγαλύτερο βάθος. Οι τεχνικές αυτές είναι σύμφωνες με τις οντολογικές 

και επιστημολογικές παραδοχές της συγκεκριμένης έρευνας και κρίθηκαν ως οι πιο ενδεδειγμένες ως 

προς την ηλικία, το επίπεδο κατανόησης και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία 

απευθύνεται η έρευνα. Κρίθηκαν επίσης κατάλληλες λόγω των όσων μπορούν να αποκαλύψουν 

σχετικά με το πώς βιώνουν οι μαθητές/τριες την επίδραση της εμπειρίας της υγειονομικής και 

κοινωνικο-οικονομικής κρίσης (COVID 19) στην Κύπρο και την Ελλάδα.  

Οι ομάδες εστίασης και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με μαθητές/τριες 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 4 σχολεία που έχουν επιλεχθεί από κάθε χώρα (τα σχολεία στα 

οποία συμπληρώθηκαν και τα ερωτηματολόγια). Απο αυτά τα σχολεία θα επιλεγούν σκόπιμα 40 

μαθητές/τριες από Ελλάδα και 40 από Κύπρο, 10 μαθητές/τριες από κάθε σχολείο (σύνολο 80 

μαθητές/τριες και από τις δύο χώρες) με βάση το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα και την κοινωνικο-

οικονομική τους κατάσταση. Σε κάποια σχολεία θα πραγματοποιηθούν ομάδες εστίασης με 5 

μαθητές η κάθε μια και σε κάποια άλλα ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις οι οποίες θα είναι 

διαδικτυακές. Η επιλογή ανάμεσα στην τεχνική της ομάδας εστίασης ή της διαδικτυακής 

ημιδομημένης συνέντευξης θα γίνει μετά απο συννενόηση με τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου. Λόγω των δύσκολων συνθηκών που βιώνουν οι μαθητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία εξαιτίας της πανδημικής κρίσης κρίναμε απαραίτητο να τους 

δώσουμε τη δυνατότητα της επιλογής της τεχνικής ανάλογα με το πρόγραμμά τους και με τα 

πρωτόκολλα υγείας και πρόληψης που ακολουθεί κάθε σχολείο. 
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Κατά την ανάλυση των δεδομένων και των ερωτηματολογίων αλλά και των ομάδων εστίασης 

και των συνεντευξεων, θα εστιάσουμε εκτός απο το φύλο και την ηλικία και στα άλλα 

χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την ευημερία και την ευτυχία 

τους (π.χ. εθνικότητα, κοινωνική τάξη). Δηλαδή, στην έρευνά αυτή βασιζόμαστε σε μια διατομεακή 

προσέγγιση και αντιμετωπίζουμε τις πιθανές ανισότητες στην ευημερία των μαθητών/τριών ως 

πολυπαραγοντικές και αλληλένδετες  (Choo and Ferree, 2010).  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας βρίσκεται σε αρχικό 

στάδιο και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ακόμα ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Λόγω των μέτρων 

πρόληψης που επιβλήθηκαν και την αναστολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην Ελλάδα αλλά 

και στην Κύπρο βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της έρευνας πεδίου 

(ερωτηματολόγια). Η δεύτερη φάση της έρευνας πεδίου (ομάδες εστίασης και ημιδομημένες 

συνεντεύξεις) θα ξεκινήσει στα μέσα Μαίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Στην 

εισήγησή μας θα παρουσιαστεί η ανάλυση των ερωτηματολογίων και πιθανόν και κάποιες πρώτες 

ενδείξεις απο την επεξεργασία των ημιδομημένων συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης. 

3. Συμπεράσματα 

Μέσα από τη μελέτη των απόψεων των μαθητών/τριών, η έρευνα αυτή επιχειρεί να προσθέσει 

ένα νέο σύνολο εμπειρικών στοιχείων στη συζήτηση για την ευημερία, την ευτυχία και τις κοινωνικές 

ανισότητες. Στην έρευνα αυτή υποστηρίζουμε ότι οι πολλαπλές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν 

επιδεινώσει τις επιπτώσεις της ανισότητας (Blyth, 2013). Στις μέχρι τώρα απαντήσεις των μαθητών, 

διακρίνουμε τις συναισθηματικές πτυχές της ζωής σε μια άνιση κοινωνία στην εποχή της λιτότητας 

και της πανδημίας. Σε αυτήν την εποχή, οι μαθητές υπό μελέτη, οι περισσότεροι από τους οποίους 

προέρχονται από τη μεσαία τάξη, βιώνουν αβεβαιότητα, ασάφεια, ανασφάλεια, άγχος και αίσθημα 

στέρησης. Αυτές οι συναισθηματικές εμπειρίες ενσωματώνονται στο ‘habitus’ τους και μπορεί να 

ειπωθεί ότι ενεργούν ως αντανάκλαση όχι μόνο της ύπαρξης κοινωνικών ανισοτήτων στη σύγχρονη 

ελληνική και κυπριακή κοινωνία αλλά και ως αφετηρίας τους (Reay, 2015). 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας πιθανόν να 

συντελέσουν στη μελέτη της πιθανής χρησιμότητας της διερεύνησης του ‘habitus’ των μαθητών στην 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των πολλαπλών κρίσεων που βιώνουν σήμερα οι μαθητές 

στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματά της ενδεχομένως να συνεισφέρουν 

στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η προσωπική ιστορία των μαθητών, το φύλο τους, η 

κοινωνική τους τάξη και η εθνικότητά τους διαμορφώνει το πως ανταποκρίνονται στο σύγχρονο 

περιβάλλον της κοινωνικο-οικονομικής και πανδημικής κρίσης, του πως οι διαφορές του ‘habitus’ 

των μαθητών σε διαφορετικές κοινότητες εντός της Ελλάδας και της Κύπρου συνδέονται με τα 

επίπεδα ευημερίας και ευτυχίας των μαθητών αυτών, και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να 

βελτιωθεί συνολικά η ευημερία των μαθητών. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας αυτής πιθανόν να 

συμβάλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής και στις δύο χώρες, 

ενημερώνοντας τις παιδαγωγικές, σχολικές και άλλες εκπαιδευτικές αποφάσεις, και στο να 

εντοπίσουν κενά και ανάγκες για περαιτέρω έρευνα.  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

Κάπολα, Π., Κουζέλης, Γ. & Κωνσταντάς, Ο. (2020). (Επιμ). Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου.     

           Αθήνα: Νήσος. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

347 

 

Ξενόγλωσση 

Blyth, M. (2013). Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford, USA: Oxford University     

          Press. 

Bourdieu, P. (2005). Habitus. In J. Hillier, E. Rooksby, and C. Stur, eds., Habitus: A Sense of  Place,  

           43–53. Aldershot: Ashgate.  

Bourdieu, P. (1998). Practical Reason. Cambridge: Polity Press. 

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press. 

Bourdieu, P. and L. Wacquant. 1992. An invitation to reflexive sociology. Chicago: University  

            of Chicago Press. 

Choo, H.Y., Ferree, M. M. (2010). Practicing Intersectionality in Sociological Research.      

            Sociological Theory, 28(2): 129-149.  

Giroux, Η. (2020). The Covid-19 Pandemic is Exposing the Plague of Neoliberalism. Praxis     

            Educativa, 24(2). 

Illouz, E. (1997). Who Will Care for the Caretaker’s Daughter?: Toward a Sociology of  

          Happiness in the Era of Reflexive Modernity. Theory, Culture & Society 14(4): 31–66. 

Reay, D. (2015). Habitus and the psychosocial: Bourdieu with feelings. Cambridge Journal of  

          Education 45 (1): 9-23. 

Steinmetz, G. (2006). Bourdieu’s Disavowal of Lacan: Psychoanalytic Theory and the Concepts of  

         ‘Habitus’ and ‘Symbolic Capital’. Constellations 13 (4): 445-464. 

 

 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Χατζηκυριάκου Γιάννης 

Δάσκαλος, Υποδιευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας 

Med και PhD στην Παιδαγωγική 

 

Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης 

Δάσκαλος, Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας,  

Med και Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη των επιμέρους παραμέτρων που πλαισιώνουν 

την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις δύο χρονικές περιόδους της πανδημίας (Μάρτιος- Νοέμβριος 

2020). Μέσα σ' αυτό το θεσμικό πλαίσιο και με την παρέλευση ενός διδακτικού διμήνου εφαρμογής 

της «σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» στους μαθητές, οι ερευνητές επιδιώκουν να 

διενεργήσουν ποσοτική έρευνα με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό χωρίζεται σε τρεις θεματικούς άξονες και περιέχει 

ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου.Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας της έρευνας περιλαμβάνει την 

αποτύπωση της προγενέστερης εμπειρίας των εκπαιδευτικών από τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης,ο δεύτερος εστιάζει στην αποκωδικοποίηση των δυσκολιών/προβλημάτων που 

φάνηκαν να δυσχεραίνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και ο τρίτος επιχειρεί την αποτίμησή της 

μετά την παρέλευση της εφαρμογή της και σε συγκριτικό επίπεδο με την πρώτη φάση της λειτουργίας 

της.  
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Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση/διδασκαλία, ποσοτική 

έρευνα   

1. Εισαγωγή 

Η χρήση του όρου «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», έγινε ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα, το 

Μάρτιο του 2020, όταν αναγκάστηκε η χώρα να κλείσει όλα της τα σχολεία λόγω του covid-19 και 

της ραγδαίας εξάπλωσης  της πανδημίας σ’ όλο τον κόσμο. Το κλείσιμο των σχολείων οδήγησε 

αναπόφευκτα στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθολικά σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης. Στην πρώτη φάση της εφαρμογής της εξαιρέθηκε αρχικά η προσχολική εκπαίδευση και 

η ειδική αγωγή.  

Την περίοδο εκείνη η επιστημονική κοινότητα και το ΥΠΑΙΘ προτάσσει το συνδυασμό της 

σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, κυρίως μέσω του  e-class και του e-me για την ασύγχρονη 

και του webex για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Το Νοέμβριο του 2020, όταν χρειάστηκε να ξανακλείσουν τα σχολεία -εκτός από τα σχολεία 

της ειδικής αγωγής - το ΥΠΑΙΘ ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ξανά τα 

ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και ζητά από τους εκπαιδευτικούς 

όλης της χώρας την εξ ολοκλήρου συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

την αποτύπωση αυτής στο επίσημο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Σχολικών Μονάδων. 

Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της τονίζεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν 

υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά διατηρεί στενή την επαφή των μαθητών με τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Η μακρά περίοδος της επιστροφής των μαθητών στις σχολικές 

αίθουσες, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς από τις επαναλήψεις των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 

να προχωρήσουν  στη διδασκαλία της νέας ύλης. Η ψηφιακή τάξη αντικαθιστά τη σχολική τάξη και 

η διδασκαλία των μαθημάτων, μικρότερης χρονικής διάρκειας, συνεχίζεται τηρώντας το 

παρουσιολόγιο-απουσιολόγιο των μαθητών. 

 Παρά το ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη, τόσο για την πραγματοποίηση 

των τηλεμαθημάτων όσο και για τη διεκπεραίωση των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές, από 

πολύ νωρίς παρατηρούνται αρκετά προβλήματα που έχουν να κάνουν με αυτήν (προβλήματα στο 

Π.Σ.Δ., έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων ΤΠΕ των 

εκπαιδευτικών, κ.ά.) 

Παρά τα όποια προβλήματα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτέλεσε μια σημαντική 

καινοτομία για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας, ήρθε για να μείνει και να συμβάλει σημαντικά 

στον ψηφιακό εγγραματισμό των πολιτών. 

Τέλος, διατυπώθηκε έντονα η σκέψη των εκπαιδευτικών ότι: «Μέσα σ’ αυτές τις έκτακτες 

συνθήκες, "πολεμάμε" και εμείς με ό,τι όπλα διαθέτουμε στη φαρέτρα μας για να κρατήσουμε ζωντανή 

την εκπαιδευτική διαδικασία και την επικοινωνία με τους μαθητές που τόσο πολύ μας λείπουν. Μια 

πάλη που, πέραν των άλλων, αποτελεί και ηθική υποχρέωση απέναντι στους μαθητές μας, στις 

οικογένειές τους αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους, παραμένοντας 

φορείς γνώσης, κανόνων και αξιών έστω και υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες τις δύσκολες τούτες μέρες 

που βιώνουμε όλοι μας» (Ζουριδάκης, 2021).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως έννοια και ως διαδικασία 

Η διδασκαλία από απόσταση ή αλλιώς εξ αποστάσεως διδασκαλία, συναντάται στη διεθνή 

βιβλιογραφία με ποικίλους όρους, όπως: “Distance learning”, “Electronic learning”, “On line 

learning”, “Mobile learning”, “Hybrid learning”, “Virtual learning”, “Virtual schools”, “Cyber 

schools”, “Homeschooling” (Barbour & Reeves, 2009, Zandberg, & Lewis, 2008), δηλώνοντας 

ταυτόχρονα  τη χρησιμότητα της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κοινό χαρακτηριστικό 

όλων των αποδόσεων των όρων είναι, ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εκπαίδευση παρέχεται 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

349 

 

από απόσταση τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή, με τη χρήση 

της τεχνολογίας (Μίμινου & Σπανακά, 2013:80). 

Σύμφωνα με το U.S. Distance Learning Association: «Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η 

απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων με έμμεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες 

τις τεχνολογίες και άλλες μορφές μάθησης από απόσταση» (U.S. Distance Learning Association, 

1998). 

Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση αναφέρεται: 

α) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με «αυτοδύναμη μορφή». Στην περίπτωση αυτή 

παρέχονται ολοκληρωμένα σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ισοδύναμα 

αναγνωρισμένα και ταυτόσημα με το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης. 

β) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με «συμπληρωματική μορφή». Λειτουργεί 

συμπληρωματικά και ενισχυτικά με το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης. 

γ) στην εξ αποστάσεως «συνδυαστική εκπαίδευση ή αλλιώς μεικτή/πολυμορφική», που 

αποτελεί την καλύτερη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω των συμβατικών τρόπων 

μάθησης και των εξ αποστάσεως διαδικτυακών μορφών εκπαίδευσης, με στόχο την ουσιαστική 

αλληλεπίδραση (Μίμινου & Σπανακά, 2013:80). 

2. 2 Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι 

αντικρουόμενες, όσον αφορά την εφαρμογή της. Σε έρευνα των Inman και Kerwin (1999), πολλοί 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα διατύπωσαν την άποψη πως το μάθημα που δίδαξαν 

ήταν ίσης ή χαμηλότερης ποιότητας από το μάθημα που δίδαξαν με τον παραδοσιακό τρόπο (Σαρρή, 

2017:71). 

Η εκτίμηση ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης χαμηλότερης 

ποιότητας από τη συμβατική εκπαίδευση διαπιστώνεται και στην έρευνα της Sherritt (Sherritt, 1996). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρατηρείται να είναι περισσότερο βολική στους μαθητές και 

λιγότερο στους εκπαιδευτές, καθώς απαιτεί περισσότερο χρόνο και ικανότητες σε μια σειρά 

διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών, για τη δημιουργία των μαθημάτων, τη διαχείριση των chat-

rooms, την εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών συσκευών. Η 

εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού πάνω στη διαδραστικότητα και την εξατομικευμένη γνώση 

και τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για μια 

επιτυχημένη μάθηση από απόσταση (Levine & Sun, 2002). 

Η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως για τον εκπαιδευτικό  

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία  του διαδικτύου και του τεχνολογικού υλικού, καθώς 

μια κακή σύνδεση στο διαδίκτυο ή η κακή λειτουργία μιας κάμερας, μπορεί να συμβάλουν στην 

αποτυχία της διδασκαλίας αλλά και στη διατάραξη της σχέσης εμπιστοσύνης με τους 

εκπαιδευόμενους. Για τους μαθητές τα τεχνικά προβλήματα ενός εξ αποστάσεως προγράμματος 

μπορούν να αποτρέψουν τη μαθησιακή επιτυχία μιας σχολικής διαδικασίας και να δημιουργήσουν 

αρνητικά συναισθήματα σ’ αυτούς (Weber, 1996). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κατά τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλούνται, εκτός του 

διδακτικού, να έχουν ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό αλλά και η επικοινωνία τους με τον 

διδασκόμενο πρέπει να είναι τακτική και ποιοτική ως αντίβαρο στην απουσία αμεσότητας και 

προσωπικής επαφής μεταξύ τους (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011). Ως εκ τούτου, ο διδάσκοντας 

οφείλει να δημιουργεί ένα πλαίσιο στήριξης με προσεκτική παρακολούθηση, προσαρμογή και 

βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς εκτός του ότι κατέχει το γνωστικό αντικείμενο, 

πρέπει να αποτελεί και το πρόσωπο που εμπιστεύονται οι μαθητές του και να κατανοεί τις ανάγκες 

τους (Ραλλιάς & Αναστασιάδης, 2015). 
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3.  Μεθοδολογία της έρευνας 

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο της εργασίας που χρησιμοποιήθηκε είναι το δομημένο 

ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ήταν το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021. 

Ο πληθυσμός της έρευνας περιλάμβανε τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που εργάζονται σε διάφορους νομούς της χώρας, με την πλειοψηφία τους να προέρχεται από το Νομό 

Δράμας. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος της έρευνας έγινε με «δειγματοληψία ευκολίας», 

κατά την οποία τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος (Creswell, 

2011). 

3.1 Τα ατομικά γνωρίσματα των υποκειμένων της έρευνας 

Η ανάλυση του δείγματος ως προς το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα έδειξε να υπάρχει 

μια ανομοιομορφία στην κατανομή του φύλου με τις γυναίκες να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

(60,8%), ενώ οι άντρες το μικρότερο ποσοστό του δείγματος (39,2% αντίστοιχα). Σχετικά με την 

ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καταδεικνύεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτει η 

ηλικιακή ομάδα μεταξύ των 51-60 ετών (45,8%), ενώ το μικρότερο ποσοστό το βλέπουμε στην 

ομάδα έως 30 ετών (8,3%). 

Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων από την ανάλυση του 

δείγματός μας καταδεικνύεται πως η συντριπτική πλειοψηφία τους (59,2%) διαθέτει το βασικό τίτλο 

σπουδών, ένα σχετικά μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών διαθέτει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ (5%) και τίτλο 

μετεκπαίδευσης (8,3%), ένα σημαντικό ποσοστό (25%) κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ 

ένα πολύ μικρό ποσοστό (2,5%) έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

Η ανάλυση του δείγματος ως προς τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών καταδεικνύει, πως στην 

πλειοψηφία τους είναι Δάσκαλοι/ες σε ποσοστό 57,5%, ακολουθούν οι Νηπιαγωγοί με 22,5% και 

έπονται οι Καθηγητές Ειδικότητας που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ποσοστό 20% 

(Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1: Κλάδος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

Νηπιαγωγοί 27 22,5 22,5 22,5 

Δάσκαλοι/ες 69 57,5 57,5 80,0 

Καθηγητές 

Ειδικότητας 

24 20,0 20,0 100,0 

Σύνολο 120 100,0 100,0  

 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών βρίσκονται σε μόνιμη σχέση εργασίας σε 

ποσοστό 84,2%, ενώ το υπόλοιπο 15,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι αναπληρωτές/τριες 

εκπαιδευτικοί. Όσον αφορά στο επίπεδο γνώσης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) τα δεδομένα έδειξαν μια ομοιομορφία, καθώς η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει στο 

ίδιο ποσοστό (28,3%) αφενός ότι κατέχει το επίπεδο Α΄ και αφετέρου το επίπεδο Β΄ (Πίνακας 2). 
 

Πίνακας 2: Επίπεδο Κατοχής στις ΤΠΕ 

 

Επίπεδο 

Κατοχής στις ΤΠΕ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

 Κανένα Επίπεδο 20 16,7 16,7 16,7 

Επίπεδο Α΄  34 28,3 28,3 45,0 

Επίπεδο Β1΄ 25 20,8 20,8 65,8 
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4. Αποτελέσματα της έρευνας 

4.1 Εμπειρία/γνώση ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/διδασκαλία 

Στην πρώτη θεματική ενότητας της εργασίας επιδιώκεται η ανάδειξη της προϋπάρχουσας 

εμπειρίας/γνώσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, έτσι όπως συνάγεται από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου.  

Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων ως προς την ερώτηση αυτή προκύπτει ότι το 65% 

των εκπαιδευτικών (78 στους 120) δηλώνει πως έχει παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση το τελευταίο χρονικό διάστημα, έστω και σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας (Πίνακας 3).  
 

Πίνακας 3: Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση το τελευταίο 

χρονικό διάστημα; (Έστω και σε επίπεδο σχολικής μονάδας) 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΝΑΙ 78 65,0 65,0 65,0 

ΟΧΙ 42 35,0 35,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  
 

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει σε ποσοστό 28,3% ότι έχει επιμορφωθεί 

για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τον «Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητάς του», 

ενώ ακολουθεί το ποσοστό 14,2% από «Κάποιο εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας» (Πίνακας 4)  

 
Πίνακας 4: Αν απαντήσατε ΝΑΙ, ποιος υλοποίησε την επιμόρφωση αυτή; (Μπορείτε να επιλέξετε όσες δηλώσεις επιθυμείτε) 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

Κάποιος εκπαιδευτικός της 

σχολικής σας μονάδας 

17 14,2 21,0 21,0 

Ο Συντονιστής 

Εκπαιδευτικού Έργου της 

ειδικότητάς σας 

34 28,3 42,0 63,0 

Ο Συντονιστής 

Εκπαιδευτικού Έργου της 

σχολικής σας μονάδας 

15 12,5 18,5 81,5 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

6 5,0 7,4 88,9 

Το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(ΙΕΠ)/ Το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

9 7,5 11,1 100,0 

Σύνολο 81 67,5 100,0  

Δεν απάντησαν 39 32,5   

Σύνολο 120 100,0   

Επίπεδο Β΄  34 28,3 28,3 94,2 

Άλλο/ ECDL 7 5,9 5,9 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  
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Όσον αφορά στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ως προς την αποτελεσματικότητα της 

επιμόρφωσής τους, η πλειοψηφία τους (37,5%) δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «αρκετά», ενώ ακολουθεί 

ένα σημαντικό ποσοστό (23,3%) που δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ» και τέλος είναι αρκετοί οι 

εκπαιδευτικοί (24,2%) που δεν έδωσαν απάντηση (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: Σε ποιο βαθμό μείνατε ικανοποιημένοι ως προς την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσής σας; 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

Καθόλου 5 4,2 5,5 5,5 

Λίγο 13 10,8 14,3 19,8 

Αρκετά 45 37,5 49,5 69,2 

Πολύ 28 23,3 30,8 100,0 

Σύνολο 91 75,8 100,0  

Δεν απάντησαν 29 24,2   

Σύνολο 120 100,0   

 

Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει κάποιο κύκλο σπουδών μέσω της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 65,8% δήλωσε ότι έχει 

παρακολουθήσει «επιμόρφωση μικρότερης διάρκειας» και ακολουθεί σε ποσοστό 16,7% η 

παρακολούθηση «μίας θεματικής ενότητας» (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6:Αν έχετε ολοκληρώσει κάποιο κύκλο σπουδών μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιλέξτε ποιον: 

(Μπορείτε να επιλέξετε όσες δηλώσεις επιθυμείτε) 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

Επιμόρφωση 

μικρότερης διάρκειας 

79 65,8 65,8 65,8 

Μία θεματική 

ενότητα 

20 16,7 16,7 82,5 

Ετήσιο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης 

10 8,3 8,3 90,8 

Μεταπτυχιακό 9 7,5 7,5 98,3 

Πτυχίο 2 1,7 1,7 100,0 

 Σύνολο 120 100,0 100,0  

 

4.1.1 Επίπεδο ετοιμότητας ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των 

μαθητών στις δύο φάσεις της πανδημίας 

Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων ως προς την ερώτηση του ερωτηματολογίου 

αναφορικά με το επίπεδο ετοιμότητας των εκπαιδευτικών ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους δηλαδή το 39,2%  δηλώνει πως την παρούσα χρονική περίοδο 

(Μάρτιος 2020) αισθάνεται ετοιμότητα στη διαβάθμιση «λίγο», ενώ ακολουθεί το ποσοστό 25,8% 

για τη δήλωση ότι δεν νιώθουν καθόλου έτοιμοι/ες (Πίνακας 7).  
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Πίνακας 7: Ποιο ήταν το επίπεδο ετοιμότητάς σας ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την πρώτη εφαρμογή 

της; (Μάρτιος 2020) 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 31 25,8 25,8 25,8 

ΛΙΓΟ 47 39,2 39,2 65,0 

ΑΡΚΕΤΑ 23 19,2 19,2 84,2 

ΠΟΛΥ 13 10,8 10,8 95,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 5,0 5,0 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  
 

Τελείως διαφοροποιημένοι εμφανίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για το ίδιο ερώτημα 

αναφορικά με τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Νοέμβριος 2020), 

όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλαδή το 46,7% δηλώνει ότι αισθάνεται 

ετοιμότητα στη διαβάθμιση «πολύ», ενώ ακολουθεί το ποσοστό 25% για τη δήλωση ότι νιώθουν 

«αρκετά» έτοιμοι/ες (Πίνακας 8). 
 

Πίνακας 8:Ποιο ήταν το επίπεδο ετοιμότητάς σας ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη δεύτερη εφαρμογή 

της; (Νοέμβριος 2020) 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,8 ,8 ,8 

ΛΙΓΟ 9 7,5 7,5 8,3 

ΑΡΚΕΤΑ 30 25,0 25,0 33,3 

ΠΟΛΥ 56 46,7 46,7 80,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 24 20,0 20,0 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  

4.2 Δυσκολίες/προβλήματα που δυσχέραιναν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση/διδασκαλία των 

μαθητών 

Στη δεύτερη θεματική ενότητας της εργασίας επιδιώκεται η αποκωδικοποίηση των 

δυσκολιών/προβλημάτων που φάνηκαν να δυσχεραίνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία των 

εκπαιδευτικών. 

Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων ως προς την ερώτηση για το βαθμό δυσκολίας των 

εκπαιδευτικών από το ελλιπές πλαίσιο υποστήριξης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τους 

επίσημους φορείς προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους δηλαδή το 41,7% δηλώνει πως συμφωνεί στη 

διαβάθμιση «πολύ», ενώ ακολουθεί το ποσοστό 24,2% για τη διαβάθμιση «συμφωνώ πάρα πολύ» 

(Πίνακας 9).  
 

Πίνακας 9: Σε ποιο βαθμό σας δυσκόλεψε το ελλιπές πλαίσιο υποστήριξης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τους 

επίσημους φορείς; 

 

             ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 5 4,2 4,2 4,2 

ΛΙΓΟ 13 10,8 10,8 15,0 

ΑΡΚΕΤΑ 23 19,2 19,2 34,2 

ΠΟΛΥ 50 41,7 41,7 75,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 29 24,2 24,2 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  
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Περίπου παρόμοια είναι τα αποτελέσματα ως προς την ερώτηση για το βαθμό επιρροής της 

ικανοποιητικής διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τα τεχνικά προβλήματα της 

πλατφόρμας (Webex) ή του διαδικτύου γενικότερα, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή το 45,8%, δηλώνει ότι «συμφωνεί πολύ», ενώ ακολουθεί το ποσοστό 27,5% 

για τη διαβάθμιση «συμφωνώ πάρα πολύ» (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10:Σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η ικανοποιητική διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τα τεχνικά 

προβλήματα της πλατφόρμας (Webex) ή του διαδικτύου γενικότερα; 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 2,5 2,5 2,5 

ΛΙΓΟ 7 5,8 5,8 8,3 

ΑΡΚΕΤΑ 22 18,3 18,3 26,7 

ΠΟΛΥ 55 45,8 45,8 72,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 33 27,5 27,5 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  

 

Όσον αφορά στην ερώτηση που περιγράφει το κατά πόσο η μικρή διάρκεια της διδακτικής 

ώρας (30΄) λειτούργησε ανασταλτικά στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δηλαδή το 30% δηλώνει ότι συμφωνεί στη διαβάθμιση «πολύ», ενώ ακολουθεί 

ποσοστιαία με 26,7% η διαβάθμιση «συμφωνώ αρκετά» (Πίνακας 11). 

 

 
Πίνακας 11: Σε ποιο βαθμό λειτούργησε ανασταλτικά στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων σας η μικρή διάρκεια της 

διδακτικής ώρας (30'); 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 14 11,7 11,7 11,7 

ΛΙΓΟ 16 13,3 13,3 25,0 

ΑΡΚΕΤΑ 32 26,7 26,7 51,7 

ΠΟΛΥ 36 30,0 30,0 81,7 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 22 18,3 18,3 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  

 

Τέλος, η ποσοτική ανάλυση δεδομένων ως προς την ερώτηση για το βαθμό επίδρασης της εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας λόγω της έλλειψης ικανοποιητικής γνώσης των ψηφιακών 

εργαλείων/πλατφορμών που πρότεινε το Υ.ΠΑΙ.Θ., η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών το 30% 

δηλώνει ότι «συμφωνεί αρκετά», ενώ ακολουθεί η διαβάθμιση «συμφωνώ πολύ» σε ποσοστό 27,5% 

(Πίνακας 12).  

 
Πίνακας 12:Σε ποιο βαθμό επηρέασε την εξ αποστάσεως διδασκαλία σας η έλλειψη ικανοποιητικής γνώσης των 

ψηφιακών εργαλείων/ πλατφορμών που πρότεινε το Υ.ΠΑΙ.Θ; 

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες ΚΑΘΟΛΟΥ 15 12,5 12,5 12,5 
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τιμές ΛΙΓΟ 25 20,8 20,8 33,3 

ΑΡΚΕΤΑ 36 30,0 30,0 63,3 

ΠΟΛΥ 33 27,5 27,5 90,8 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 9,2 9,2 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  

 

4.3     Αποτίμηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/διδασκαλίας 

Στην τρίτη θεματική ενότητα της εργασίας επιδιώκεται η αποτίμηση της υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, έτσι όπως συνάγεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών κυρίως κατά 

τη δεύτερη φάση της πανδημίας. 

Από την ανάλυση των δεδομένων ως προς την ερώτηση σχετικά με ποια μορφή εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση χρησιμοποιήσατε κατά τη δεύτερη φάση της εφαρμογής της (Νοέμβριος 2020) 

προκύπτει ότι το 55% των εκπαιδευτικών (66 στους 120) δηλώνει πως χρησιμοποίησε τη σύγχρονη 

μορφή διδασκαλίας (Webex), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό το 34,2% αναφέρει ότι έκανε συνδυασμό 

σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής διδασκαλίας (Πίνακας 13).  

 

 

Όσον αφορά στο ερώτημα για το βαθμό χρησιμοποίησης εγκεκριμένων μαθησιακών πόρων 

(Φωτόδεντρο, Ψηφίδες, ebooks, Αίσωπος, Ιφιγένεια, Πρωτέας κ. ά.) στην εξ αποστάσεως 

διδασκαλία, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (35,8%) δηλώνει ότι τους έχει εφαρμόσει «λίγο», ενώ 

ακολουθεί σε ποσοστό (23,3%) η δήλωση ότι τους έχει χρησιμοποιήσει «αρκετά» (Πίνακας 14). 

 
Πίνακας 14:Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι χρησιμοποιήσατε στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας σας εγκεκριμένους 

μαθησιακούς πόρους; (Φωτόδεντρο, Ψηφίδες, ebooks, Αίσωπος, Ιφιγένεια, Πρωτέας κ. ά.) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 21 17,5 17,5 17,5 

ΛΙΓΟ 43 35,8 35,8 53,3 

ΑΡΚΕΤΑ 28 23,3 23,3 76,6 

 ΠΟΛΥ 22 18,4 18,4 95,0 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 5,0 5,0 100,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  
 

Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων ως προς την ερώτηση σχετικά με ποιους 

μαθησιακούς στόχους είχατε την ευκαιρία να πετύχετε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, προκύπτει 

ότι μεταξύ των επτά διαφορετικών δηλώσεων μεγαλύτερο ποσοστό καταφατικής απάντησης (88,3%) 

Πίνακας 13: Ποια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιήσατε κατά τη δεύτερη φάση της εφαρμογής της 

(Νοέμβριος 2020); 

 

Μορφή εξ αποστάσεως 

διδασκαλία 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Σύγχρονη μορφή 

διδασκαλίας 

66 55,0 55,0 55,0 

Συνδυασμός σύγχρονης-

ασύγχρονης 

41 34,2 34,2 89,2 

Σύγχρονη με αποστολή 

υλικού 

13 10,8 10,8 100,0 

Σύνολο 120 100,0 100,0  
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απέσπασε η δήλωση ότι «είχα την ευκαιρία να διατηρήσω «ζωντανή» την παιδαγωγική σχέση με 

τους μαθητές μου». Ακολουθεί ποσοστιαία (55%) η δήλωση ότι «είχα την ευκαιρία να ενισχύσω την 

ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των μαθητών μου». Αξιοσημείωτα χαμηλά ποσοστά 

καταλαμβάνουν οι στόχοι της ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας και της αξιολόγησης της ατομικής 

επίδοσης των μαθητών μου με ποσοστά 15,1% και  11,7% αντίστοιχα (Πίνακας 15).  
 

Πίνακας 15: Κατά τη φάση της υποχρεωτικής εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex), 

είχατε την ευκαιρία:  

(Μπορείτε να επιλέξετε όσες δηλώσεις επιθυμείτε) 

 

Δηλώσεις ΝΑΙ 

% 

ΟΧΙ 

% 

ΣΥΝΟΛΟ 

% 

Να διατηρήσετε «ζωντανή» την παιδαγωγική 

σχέση με τους μαθητές σας 

88,3 11,7 100,0 

Να ενισχύσετε την ψυχοσυναισθηματική 

κατάσταση των μαθητών σας 

55,0 45,0 100,0 

Να πετύχετε τους γνωστικούς στόχους των 

επιμέρους αντικειμένων 

50,8 49,2 100,0 

Να προχωρήσετε κανονικά τη διεκπεραίωση 

της διδακτέας ύλης των μαθημάτων 

43,3 56,7 100,0 

Να υλοποιήσετε, έστω και εν μέρει, την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας 

15,8 84,2 100,0 

Να αναπτύξετε την κριτική ικανότητα των 

μαθητών σας 

15,1 84,9 100,0 

Να εφαρμόσετε την αξιολόγηση της ατομικής 

επίδοσης των μαθητών σας 

11,7 88,3 100,0 

 

Τέλος, ιδιαιτέρως αισιόδοξα ήταν τα αποτελέσματα της τελευταίας ερώτησης όπου η ανάλυση 

των δεδομένων έδειξε πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (45,8%) δηλώνει ότι συμφωνεί «πολύ» 

στη διαπίστωση ότι έγινε αλλαγή των συναισθημάτων τους από την αμηχανία/άγχος της πρώτης 

φάσης στην ικανοποίηση/ασφάλεια κατά τη δεύτερη φάση εφαρμογής της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Ακολουθεί ποσοστιαία (28,3%) η δήλωση ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν «αρκετά» 

με την παραπάνω διαπίστωση (Πίνακας 16). 

 
Πίνακας 16:Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έγινε αλλαγή των συναισθημάτων σας από την αμηχανία/άγχος της πρώτης 

φάσης στην ικανοποίηση/ασφάλεια κατά τη δεύτερη φάση εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Έγκυρες 

τιμές 

ΚΑΘΟΛΟΥ 5 4,2 4,2 4,2 

ΛΙΓΟ 14 11,7 11,7 15,8 

ΑΡΚΕΤΑ 34 28,3 28,3 44,2 

ΠΟΛΥ 55 45,8 45,8 90,0 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 12 10,0 10,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 120 100,0 100,0  
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5. Συμπεράσματα 

Τα γενικότερα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν μέσω της διενέργειας της παρούσας 

ποσοτικής ερευνητικής εργασίας μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα βασικά σημεία: 

Α. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση το τελευταίο χρονικό διάστημα και 

έχουν επιμορφωθεί σχετικά κυρίως από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητάς τους. 

Β.  Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν μείνει αρκετά ικανοποιημένοι από την επιμόρφωσή 

τους ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αναφέρουν ότι γενικότερα έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα μικρότερης χρονικής διάρκειας που έγιναν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Γ. Αναφορικά με το επίπεδο ετοιμότητάς τους ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως αυτό αναβαθμίστηκε από το «λίγο» στο «πολύ» κατά 

το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως το Νοέμβριο του 2020. 

Δ.  Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι, αναφορικά με τις δυσκολίες που φάνηκαν να δυσχεραίνουν 

την ικανοποιητική διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας τους, πρώτη θέση κατέχει η αναφορά 

της ύπαρξης τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας (Webex) ή του διαδικτύου γενικότερα. 

Ε. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι σημαντική δυσκολία/πρόβλημα στην επιτυχή υλοποίηση της 

εξ αποστάσεως διδασκαλίας τους υπήρξε το ελλιπές πλαίσιο υποστήριξης της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας από τους επίσημους φορείς. 

ΣΤ. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κατά κύριο λόγο χρησιμοποίησαν τη σύγχρονη μορφή 

διδασκαλίας (Webex) στη δεύτερη φάση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (άλλωστε ήταν 

υποχρεωτική) και ότι έκαναν χρήση σε μικρό βαθμό των εγκεκριμένων μαθησιακών πόρων 

(Φωτόδεντρο, Ψηφίδες, ebooks, Αίσωπος, Ιφιγένεια, Πρωτέας κ. ά.).  

Ζ. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κατά τη φάση της υποχρεωτικής εφαρμογής της σύγχρονης 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex), είχανε κυρίως την ευκαιρία να διατηρήσουν «ζωντανή» την 

παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές σας και να ενισχύσουν την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση 

των τελευταίων. 

Η. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν ότι έγινε αλλαγή των 

συναισθημάτων τους από την αμηχανία/άγχος της πρώτης φάσης στην ικανοποίηση/ασφάλεια κατά 

τη δεύτερη φάση εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Τα οργανωμένα και καλά σχεδιασμένα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία έχουν 

αναμφίβολα θετικές επιδράσεις στους μαθητές. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται από 

ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην παρούσα έρευνα 

διερευνήθηκαν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς και τα εμπόδια που 

λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα 

σχολεία. Πραγματοποιήθηκε έρευνα με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, με τη μέθοδο της 

στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε δείγμα 654 εκπαιδευτικών του νομού Αχαΐας. Από τα 

ευρήματα της έρευνας  διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν 

υλοποιήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό προγράμματα αγωγής υγείας, σε σχέση με τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Η θετική στάση και η αντίληψη  αποτυπώνεται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται σημαντικά κίνητρα, η έλλειψη των οποίων λειτουργεί ως 

εμπόδιο στην υλοποίησή των προγραμμάτων αυτών.  

 

Λέξεις κλειδιά:  πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πρόληψη, αγωγή υγείας, σχολεία 

 

1.Εισαγωγή 

Η υγεία και η εκπαίδευση επηρεάζουν τα άτομα, την κοινωνία και την οικονομία. Τα σχολεία 

είναι ιδανικός χώρος για αυτή τη συνεργασία. Τα σχολεία είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς 

χώρους για την πραγματοποίηση προγραμμάτων υγείας. (CDC, 2019)  

http://www.usdla.org/
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Η υγεία και η εκπαίδευση συνδέονται στενά: τα υγιή παιδιά επιτυγχάνουν καλύτερα 

αποτελέσματα στο σχολείο, τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται με τη βελτιωμένη υγεία αργότερα 

στη ζωή τους (Langford et al., 2014). Η ποιοτική αγωγή υγείας στα σχολεία περιλαμβάνει την 

προαγωγή της υγείας κάτι που ενισχύει τη δημόσια υγεία (Hahn,Truman, 2015). Απαιτείται, 

επομένως, ποιοτική αγωγή υγείας  στα σχολεία για να προετοιμάσει τους νέους να αντιμετωπίσουν 

τα πολλά θέματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και την ευημερία τους (Videto, Dake, 

2019). 

Τα οργανωμένα σχεδιασμένα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία με τη ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και την ενίσχυση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αναμφίβολα 

βελτιώνουν την υγεία των μαθητών τόσο σε σωματικό όσο και σε κοινωνικό και ψυχικό επίπεδο στη 

πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Lee et al., 2019). Οι παρεμβάσεις στο σχολείο για 

την υγεία μπορούν να προάγουν επίσης, θετικές συμπεριφορές υγείας, προσφέροντας στους μαθητές 

ευκαιρίες να εξασκήσουν υγιείς συμπεριφορές, να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε 

θέματα υγείας και έχουν συνδεθεί και με βελτιωμένα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών, όπως 

την εμπλοκή των μαθητών στο σχολείο, τη συμπεριφορά στην τάξη, τη διάθεση, τη συγκέντρωση, 

τη μνήμη, την εξέλιξη του βαθμού (Rasberry et al., 2017; Brener et al., 2017; Kolbe, 2019). Τώρα 

περισσότερο από ποτέ, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι συμπεριφορές και οι προθέσεις των μαθητών 

σχετικά με την υγεία πρέπει να υποστηρίζονται από τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και την 

ευρύτερη κοινότητα. (Mann, Lohrman, 2019). 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας από τα 

σχολεία, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο τομέας της εκπαίδευσης αντιλαμβάνεται την υγεία και κατά 

πόσο αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα του ρόλου που πρέπει να έχει ένα σχολείο στην προαγωγή της 

υγείας των μαθητών του. Υπάρχει επομένως ανάγκη να γίνει κατανοητός ο ρόλος του σχολείου στην 

προαγωγή της υγείας των μαθητών. (WHO, 2018) 

Η περιορισμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, το μειωμένο υπόβαθρο στην αγωγή υγείας στα 

σχολεία, η ανεπαρκή κατάρτιση σε μεθόδους αξιολόγησης στους μαθητές, είναι εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν πολλά σχολικά προγράμματα αγωγής υγείας, αποτρέποντας έτσι την επαρκή 

μέτρηση της επιτυχίας τους (Birch, Auld, 2019). 

Από μελέτες έχει δειχθεί ότι τόσο η προθυμία των δασκάλων, η συνολική αντίληψή τους για 

την αγωγή υγείας και τα κίνητρά τους για τη συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υγείας επηρεάζουν 

καθοριστικά την συμμετοχή τους στην επιμόρφωση σε θέματα Αγωγής Υγείας (Jourdan et al., 

2010a).  Προκύπτει  επομένως,  η   ανάγκη   εφαρμογής   από   τις   Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας   και   

Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   ενός   ορθολογικού συστήματος   για   τη   δημιουργία κινήτρων, 

ώστε  οι  εκπαιδευτικοί  να εκδηλώνουν έμπρακτα  το  ενδιαφέρον τους  για τη  συνεχή βελτίωση  

και ανάπτυξή τους (Καρακιόζης κ.α.,2016). Η ποιοτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι 

απαραίτητη για το μέλλον των προγραμμάτων αγωγής υγείας (Stronge, 2018). Το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού πρέπει να συνεχίσει να ενσωματώνει δεξιότητες που να ταιριάζουν με τις τρέχουσες 

ανάγκες δημόσιας υγείας στην επαγγελματική προετοιμασία και τη συνεχή εκπαίδευση (Bruening et 

al., 2018). 

Μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο τη τελευταία δεκαετία, όπως η 

έρευνα των Cholevas, Loucaides, (2012) στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

νομού Αχαΐας, του Δημητριάδη (2015), της Σταματάκη (2018) στους εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, της Γαλατούλα (2019) στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας και αντιστοίχως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την  Φρούντα 

(2014) και τον Καδιγιαννόπουλο (2018, 2020) στους εκπαιδευτικούς διαφόρων νομών της Ελλάδας, 

διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας 

(ΠΑΥ), στα σχολεία όμως υπάρχει πλήθος εμποδίων, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη 

τελευταία δεκαετία  να αρχίζει να μειώνεται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα αυτά. 

Πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι που αποτελούν πιθανά εμπόδια μη εμπλοκής των εκπαιδευτικών σε 

προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία.  
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Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναδειχθούν οι γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, για τα προγράμματα Αγωγής 

Υγείας στα σχολεία, οι αντιλήψεις τους για τη σπουδαιότητα και τη συνεισφορά των προγραμμάτων 

αυτών στους μαθητές, στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα. Διερευνήθηκαν επίσης τα πιθανά 

εμπόδια συμμετοχής και υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από τους εκπαιδευτικούς. 

2.Κυρίως μέρος 

2.1.Μέθοδος της έρευνας 

2.1.1 Σχεδιασμός 

Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα ως μια μέθοδο κατάλληλη, αξιόπιστη και αντικειμενική 

ερευνητική μέθοδος λόγω του ότι στην ανάλυσή της δεν εμπλέκεται η υποκειμενική άποψη των 

ερευνητών. Ως μέθοδος συλλογής της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε το αυτοσυμπληρούμενο 

διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κυρίως κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

Διαμορφώθηκε βάσει των πληροφοριών που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αφού 

ολοκληρώθηκε η σχεδίαση του ερωτηματολογίου, στάλθηκε σε 5 εκπαιδευτικούς για να κάνουν τις 

απαραίτητες διορθώσεις/προσθήκες. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε η τελική μορφή του 

ερωτηματολογίου χρησιμοποιώντας τις φόρμες του Google Docs ή Google Drive. Στην παρούσα 

έρευνα, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στη συνέχεια, πιλοτικά σε 10 εκπαιδευτικούς 2 φορές σε 

διάστημα δύο μηνών. Το πιλοτικό αυτό στάδιο πραγματοποιήθηκε για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 4 μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλήφθηκαν κάποια 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και κάποιες ερωτήσεις για τα προσόντα των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, 

τίθενται ερωτήσεις για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών στα προγράμματα αγωγής υγείας. Στο τρίτο 

μέρος, οι εκπαιδευτικοί ερωτώνται για τις αντιλήψεις τους για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας στα 

σχολεία. Στο τέταρτο μέρος, οι ερωτήσεις εστιάζουν στα εμπόδια και τους ανασταλτικούς 

παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν την εμπλοκή τους στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας στα 

σχολεία. 

2.1.2.Μέθοδος δειγματοληψίας 

Επιλέχθηκε η στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία για να εξασφαλίσει την 

αντιπροσώπευση κάθε τμήματος του πληθυσμού της έρευνας και τη μείωση του σφάλματος 

εκτίμησης. Επιλέχθηκε η στρωματοποίηση ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης 

(πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια), το φύλο (άνδρας/γυναίκα), την ηλικία (22-30, 31-40, 41-50, >50), τα 

έτη προϋπηρεσίας (0-5, 6-10, 11-16, 17-25, >25), την περιοχή που ανήκει το σχολείο που υπηρετούν 

(αστική, ημιαστική, αγροτική) και τη σχέση εργασίας στο φορέα (μόνιμος, αναπληρωτής 

ωρομίσθιος).  

Επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων 

των ειδικοτήτων και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, που υπηρετούν στα σχολεία του νομού Αχαΐας, 

το σχολικό έτος 2019-2020. Ο πληθυσμός στόχος ανάλογα με το φύλο  αναφέρεται στο γράφημα 1. 
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Γραφ. 1. Δείγμα εκπαιδευτικών ανά φύλο/βαθμίδα 

 

Η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων έγινε με τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου, 

καθώς η φυσική παρουσία του ερευνητή κρίθηκε αδύνατη λόγω της κατάστασης που προέκυψε από 

την εμφάνιση του SARS-CoV-2 κατά την οποία τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για σχεδόν 2 μήνες. 

Το χρονικό διάστημα που δόθηκε για τη συλλογή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ήταν από τις 

23/04/2020 έως τις 08/08/2020. Ελέγχθηκε η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου με το συντελεστή 

Cronbach (0>0.7). Η στατιστική ανάλυση υλοποιήθηκε με τη χρήση του IBM SPSS 26. 

Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό επίπεδο (p<0.05) και έγιναν συσχετίσεις με τη μέθοδο Mann-

Whitney. 

2.1.Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

 
 Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία  

   
Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια   
Αριθμός % Αριθμός % 

Φύλο  Άντρας 140 36,4 120 44,6 

Γυναίκα 245 63,6 149 55,4       

 

Ηλικία 

  

<30 25 6,5 13 4,8 

31-40 105 27,3 74 27,5 

41-50 124 32,2 90 33,5 

Πάνω από 50 131 34 92 34,2       

 

Περιοχή  

Αγροτική 118 30,6 31 11,5 

Αστική 175 45,5 136 50,6 

Ημιαστική 92 23,9 102 37,9       

 

 

Έτη εργασίας 

  

0-5 36 9,4 29 10,8 

6-10 51 13,2 49 18,2 

11-16 69 17,9 72 26,8 

17-25 126 32,7 85 31,6 

Πάνω από 25 103 26,8 34 12,6 
      

 

 

Αναπληρωτής 76 19,7 73 27,1 

Μόνιμος 300 77,9 177 65,8 
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Καθεστώς Ωρομίσθιος 9 2,3 19 7,1 

 

Όσον αφορά στις γνώσεις των εκπαιδευτικών και οι δύο βαθμίδες απάντησαν ότι έχουν από 

μέτρια έως καθόλου γνώση προγραμμάτων το 76,4% για τη πρωτοβάθμια και 72,9% για τη 

δευτεροβάθμια. Επίσης η παρακολούθηση ή η υλοποίηση ενός σεμιναρίου από τις 2 βαθμίδες 

φαίνεται στα γραφήματα 2α και 2β. 

 

 
 

Γράφημα 2α: Παρακολούθηση σεμιναρίου Αγωγής Υγείας,   2β: Υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας 

 

Tο 62,3% της πρωτοβάθμιας (Π) και το 65,4% των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας (Δ) 

είναι δεν είναι ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό σύστημα σε θέματα προγραμμάτων αγωγής 

υγείας. Το 67,6% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και το 51,3% της δευτεροβάθμιας επιθυμούν 

να υλοποιήσουν κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας (Π:68,6%, Δ:46%) επιθυμούν να συμμετάσχουν μελλοντικά ως επιμορφωμένοι σε 

πρόγραμμα αγωγής υγείας και θεωρούν επιτακτική την ένταξη των προγραμμάτων αγωγής υγείας 

τόσο στη πρωτοβάθμια (Π:88,1%, Δ:91,1%). Σχετικά πιθανά εμπόδια υλοποίησης προγραμμάτων 

αγωγής υγείας από τους εκπαιδευτικούς αναφέρθηκαν οι ελλιπείς τεχνικές και υλικές υποδομές 

(Π:58,7% και Δ:72,9%), η προσβασιμότητα στο εκπαιδευτικό υλικό (Π:40,5%, Δ: 64%).  Σχετικά με 

το αν υπάρχουν κίνητρα (όπως εργασιακή ανέλιξη, επιδόματα, πρόσθετες απολαβές, απαλλαγές κ.α.) 

καθώς και αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος βοηθούν στην υλοποίηση των ΠΑΥ αναφέρονται στα 

γραφήματα 3α και β. 

 

  
Γραφήματα 3α: Κίνητρα στους εκπαιδευτικούς 

για την υλοποίηση των ΠΑΥ 

3β: Οι συνθήκες περιβάλλοντος αν επηρεάζουν 

την υλοποίηση των ΠΑΥ 

 

Πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την περιοχή που εργάζονται, 

τη βαθμίδα και το φορέα απασχόλησης σε όλες τις ερωτήσεις.  Σύμφωνα με τις συσχετίσεις που 
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πραγματοποιήθηκαν, και φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες στο  παράρτημα, διαπιστώνεται ποιες 

παράμετροι (στρώματα) που αναλύθηκαν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται ποιοι παράγοντες επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά από το κάθε δημογραφικό στοιχείο. 

 
 

Πίνακας 2: Στατιστικά σημαντική συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων με παράγοντες 

 

Ερώτηση Φύλο Ηλικία Περιοχή που 

εργάζονται 

Βαθμίδα Φορέας 

απασχόλησης 

Έχετε εκπαιδευτεί ως προς τη σχεδίαση και 

υλοποίηση Αγωγής Υγείας μέσω  ειδικών 

επιμορφωτικών σεμιναρίων, 

√ √ √ √ √ 

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό σεμινάριο που να αφορά 

θέματα Αγωγής Υγείας; 

√ √ √ √ √ 

Έχετε υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα 

αγωγής υγείας στο σχολείο σας κατά την 

τελευταία 5ετία; 

√ √ √ √ √ 

Η θέση ενός εκπαιδευτικού στο φορέα 

(μόνιμος/ αναπληρωτής/ ωρομίσθιος) 

αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα για την εφαρμογή των ΠΑΥ σε 

ένα σχολείο 

√  √ √ √ 

Η  απουσία  καταξίωσης (πρόσθετο προσόν 

εξέλιξης) από το εκπαιδευτικό σύστημα 

επηρεάζει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να υλοποιήσουν τα ΠΑΥ 

√ √ √ √ √ 

Η γραφειοκρατική διαδικασία για την 

πραγματοποίηση των ΠΑΥ είναι 

χρονοβόρα 

√  √ √  

Οι συνθήκες ενός σχολικού περιβάλλοντος 

(περιοχή, κτιριακές υποδομές κ.α.) 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην 

εφαρμογή των ΠΑΥ 

 √ √   

Το υπάρχον νομικό πλαίσιο (επιχορηγήσεις 

δράσεων)  συνδράμει στην υλοποίηση 

ΠΑΥ στα σχολεία 

√  √   

 

2.2.Συζήτηση 

Το ενδιαφέρον που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί για τα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία 

και ειδικότερα οι γνώσεις και αντιλήψεις τους, καθώς επίσης και οι παράγοντες που τους εμποδίζουν 

να εμπλακούν σε τέτοιες δράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών 

στα σχολεία, που τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας όσο και από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αυτή η έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει όλους αυτούς τους παράγοντες που 

ενθαρρύνουν ή αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 

υγείας στα σχολεία. 
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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, η περιοχή του σχολείου 

που υπηρετούν (αστική, ημιαστική, αγροτική) και η σχέση εργασίας στο φορέα (μόνιμος, 

αναπληρωτής ωρομίσθιος), επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στην εμπλοκή τους σε προγράμματα 

αγωγής υγείας. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα αγωγής υγείας τη 

τελευταία πενταετία, στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι γυναίκες άνω των 

41 ετών, μόνιμες, έχουν αρκετά έτη προϋπηρεσίας και εργάζονται σε αστική περιοχή (Φρούντα, 

2014; Mohammandi et al.,  2010 ; WHO, 2015).  

Το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, η περιοχή που εργάζεται και ο φορέας απασχόλησης (μόνιμος, 

αναπληρωτής, ωρομίσθιος) επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την παρακολούθηση επιμορφωτικού 

σεμιναρίου, την υλοποίηση προγράμματος αγωγής υγείας, τη προδιάθεση για να υλοποιήσουν ένα 

πρόγραμμα μελλοντικά, την άποψη για το ρόλο του νομικού πλαισίου, την άποψη για τα κίνητρα που 

υπάρχουν, την άποψη για τη γραφειοκρατία, την άποψη για την απουσία καταξίωσης, και την άποψη 

για τις συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος. Η βαθμίδα (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια) επηρεάζει 

στατιστικά σημαντικά την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου, την υλοποίηση 

προγράμματος αγωγής υγείας, τη προδιάθεση για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα μελλοντικά, την 

άποψη για το ρόλο του νομικού πλαισίου, την άποψη για τα κίνητρα που υπάρχουν, την άποψη για 

τη γραφειοκρατία, την άποψη για την απουσία καταξίωσης, και την άποψη για τις συνθήκες σχολικού 

περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν συμμετάσχει και έχουν 

υλοποιήσει προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία του νομού Αχαΐας την τελευταία πενταετία, σε 

σχέση με τη σταδιακή μείωση που παρατηρείται στη δευτεροβάθμια κάτι που συμφωνεί και στη 

πρόσφατη έρευνα του Καδιγιαννόπουλου κ.α. (2018). Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει την 

ανάγκη διερεύνησης των στάσεων, των αντιλήψεων και της προθυμίας των εκπαιδευτικών στα 

προγράμματα αγωγής υγείας, ως κεντρικής σημασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων αγωγής 

υγείας στα σχολεία. Διαπιστώθηκε η θετική στάση των εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία και ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη να ενταχθούν και στις δύο βαθμίδες. (Jourdan et al., 2010, 2016; Paakari et al. 

2010). Από τα ευρήματα της έρευνας, αναδείχθηκαν τα παρακάτω εμπόδια από τους εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας. Η έλλειψη κατάλληλων 

συνθηκών για ένα σχολικό περιβάλλον όπως η περιοχή, το σχολικό κλίμα, οι τεχνικές και υλικές 

υποδομές και το ελλιπές εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν σημαντικά εμπόδια και επηρεάζουν τους 

εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή των  προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία, τα οποία είναι 

σύμφωνα με άλλες μελέτες (Cholevas & Loucaides, 2012; Darlington et al., 2018; Day et al., 2019).Η 

γραφειοκρατική διαδικασία διαπιστώθηκε επίσης ως ένα σημαντικό εμπόδιο υλοποίησης των 

προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία ένα εύρημα που συμφωνεί και με άλλες μελέτες. (π.χ. 

Göksoy & Akdağ, 2014; Boguslawski, 2018; Day et al, 2019). 

Η προαιρετική εφαρμογή των προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία τα καθιστά ως 

μειωμένου ενδιαφέροντος ή επιπλέον φόρτου και έτσι διαπιστώνεται ότι η υλοποίηση ενός 

προγράμματος αγωγής υγείας μετατοπίζεται στη θέληση του εκπαιδευτικού  συμπέρασμα στο οποίο 

συμφωνούν και οι μελέτες των (Bennett, 2016; Darlington et al., 2018). Διαπιστώθηκε επίσης ότι 

σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή των προγραμμάτων είναι η έλλειψη γνώσεων τόσο από τις 

βασικές σπουδές όσο και από την μετέπειτα κατάρτιση τους και τις γνώσεις που λαμβάνουν όσον 

αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων αγωγής υγείας, ευρήματα που 

συμφωνούν σύμφωνα με την έρευνά τους  (Καρακιόζης κ.α. 2016; Kourmousi , Koutras, 2018; 

Boguslawski, 2018; Herlitz et al., 2020). 

Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμφωνούν ότι δεν 

υπάρχουν οικονομικά ή άλλα κίνητρα όπως εργασιακή ανέλιξη, επιδόματα, πρόσθετες απολαβές, 

απαλλαγές κ.α. Η απουσία καταξίωσης ως πρόσθετο προσόν εξέλιξης τους επηρεάζει αρνητικά και 

συμφωνούν ότι δεν δίνονται κίνητρα ευκαιρίες (project) από διάφορους φορείς Η επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση προγραμμάτων 

αγωγής υγείας, κάτι στο οποίο συμφωνούν και οι μελέτες των (π.χ. Borzucka et al., 2017; Stronge, 
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2018; Bruening et al., 2018; Schuler, 2018). Άλλα εμπόδια είναι η έλλειψη υποστήριξης από τις 

αρμόδιες αρχές (κρατική-περιφερειακή), η έλλειψη συνεργασίας από συναδέλφους (Day et al., 2019; 

Hudson et al. , 2020) και την έλλειψη υποστήριξης από τους γονείς (Davo-Blanes et al., 2016; 

Schuler, 2018; Darlington et al., 2018). 

3. Συμπεράσματα 

Η αγωγή υγείας στα σχολεία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον του σχολείου, οι 

οποίες προάγουν θετικές συμπεριφορές υγείας τόσο στους μαθητές όσο και στην ευρύτερη 

κοινότητα. ΟΙ εκπαιδευτικοί θεωρούνται θεμελιώδεις παράγοντες για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία, ενώ κομβικός είναι ο ρόλος τους στα σχολεία, ο οποίος 

μέσα από την συνεχή προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη, μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο 

λίθο για τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. Από την έρευνα 

αναδείχθηκαν πλήθος εμποδίων τα οποία λειτουργούν ως σημαντικά κίνητρα που θα ωθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας αναφέρονται κάποιες προτάσεις: 

• Η δημιουργία ενός εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την περαιτέρω ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα των προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. 

• Η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης σε όλες τις 

περιοχές και με άλλους τομείς (όπως τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) και η ενίσχυση της 

συνεργασίας των  τομέων αυτών. 

• Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό, ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περαιτέρω κατάρτιση εκπαιδευτικών). 

• Η παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς ώστε να εμπλακούν περαιτέρω στα προγράμματα 

αγωγής υγείας, όπως οικονομική ενίσχυση, επαγγελματική εξέλιξη, επιμορφωτικά σεμινάρια, 

περισσότερη ευελιξία, διευκόλυνση στο οργανωτικό πλαίσιο, όπως γραφειοκρατία, 

εκπαιδευτικό υλικό κ.α. 

•  Η ευθυγράμμιση και διασύνδεση όλων των προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης  με την 

αγωγή υγείας. 
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Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

Κωμοδρόμου Λυδία 

Υποψήφια διδάκτορας, τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Κουτσελίνη Μαίρη  

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Περίληψη  

Η έρευνα «Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας-Mάθησης (ΔΔΜ) και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν», μέρος της οποίας παρουσιάζεται, σκοπό είχε τη διερεύνηση του 

ρόλου των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή καινοτομιών, των εμποδίων κατά την εφαρμογή της ΔΔΜ 

και του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τα σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα. 

Παρατηρήθηκαν 20 εκπαιδευτικοί (10 επιμορφωθέντες και 10 μη επιμορφωθέντες), κατά τη 

διδακτική τους πράξη. Παράλληλα, μαζί με άλλους 399, συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Και οι δυο ομάδες επισήμαναν, μετά από αξιολόγηση, τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για συμμετοχή 

σε επιμορφωτικά προγράμματα. Επειδή παρουσίασαν πάμπολλες ελλείψεις, εξήχθη το συμπέρασμα 

ότι επιζητούν την ουσιαστική επιμόρφωση, η οποία να είναι περισσότερο πρακτική. Το άρθρο αυτό 

μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό συμπλήρωμα του υπάρχοντος κενού για τη ΔΔΜ και να καταστεί η 

απαρχή για περαιτέρω σχετικές έρευνες. 

 

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, διαφοροποίηση διδασκαλίας-μάθησης, τάξεις μικτής ετοιμότητας, 

εκπαιδευτικοί, επιμόρφωση. 

1. Εισαγωγή 

Η εφαρμογή της ΔΔΜ στην εκπαίδευση συνδέεται με σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης όπως 

είναι η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978), o κονστρουκτιβισμός και οι επαγωγικές 

διαδικασίες μάθησης (Koutselini, 2014). Επιπρόσθετα, η επιτυχής υλοποίηση της διαφοροποίησης, 

όπως οι Moon, Tomlinson & Callahan (1995) αναφέρουν, βασίζεται κυρίως στις αντιλήψεις τους για 

το τι είναι η μάθηση και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Ευρήματα ερευνών έδειξαν ότι η επιτυχής 

εισαγωγή της εν λόγω καινοτομίας και η συνέχισή της κρίνονται από το βαθμό οικειοποίησης, αλλά 

και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με αυτήν, ώστε να νιώσουν ότι η αλλαγή και το αποτέλεσμά της 

τους αφορά άμεσα και αξίζει γι’ αυτό να εργαστούν συλλογικά για την καθιέρωση και εξέλιξή της 

(Fullan, 1982∙ Hargreaves, 1994). Πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι ανακλαστικές πρακτικές 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των εκπαιδευτικών (Jacobs, Assaf & Lee, 

2011∙ Lee, 2009∙ Snoek & Moens, 2011∙ Stanulis & Ames, 2009∙ Trent, 2011).  

 

Για την έννοια του όρου ΔΔΜ μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

• Ο Bearne (1996) σημειώνει ότι κατά την εφαρμογή της ΔΔΜ λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος 

ατομικός χαρακτήρας, ο ατομικός ρυθμός, οι ποικίλες προδιαθέσεις του μαθητή, καθώς και 

ποικίλες αντικειμενικές του απαιτήσεις. Η διαφοροποίηση είναι η διδακτική προσέγγιση, 

κατά την οποία τροποποιείται το αναλυτικό πρόγραμμα, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι πηγές, οι 
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μαθησιακές δραστηριότητες, το τελικό αποτέλεσμα, με στόχο την ανταπόκριση στις 

διαφοροποιημένες ανάγκες του κάθε μαθητή, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι μαθησιακές 

ευκαιρίες για καθένα απ’ αυτούς  μέσα στην τάξη.  

• Η Tomlinson (1999) χαρακτηρίζει τη διαφοροποίηση ως το ταρακούνημα της τάξης, ώστε 

αυτή να προσαρμοστεί στις ανάγκες περισσότερων μαθητών. Σύμφωνα με τον Κανάκη 

(1991), είναι η διδασκαλία με την οποία διδάσκονται διαφορετικοί μαθητές με ποικίλους, 

ιεραρχημένους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τρόπους, μέσα, διαδικασίες, περιβάλλον, 

ούτως ώστε ν’ ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες που συνυπάρχουν σε τάξεις μεικτής 

ικανότητας. 

• Η Κουτσελίνη (2006) αναφέρει ότι «θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μέθοδος διδασκαλίας, η 

οποία βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας 

εικόνας...» (σ. 5). Δηλώνει ότι περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την οργάνωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης, που επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις 

ικανότητες, στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, ώστε 

να δημιουργήσουν για κάθε μαθητή τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προσωπικής ανάπτυξης, 

αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουν και ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο βασικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

•  Συμφωνά με την Tomlinson (2003), η διαφοροποίηση είναι τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση, που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από το σημείο στο 

οποίο βρίσκονται οι μαθητές, παρά να στηρίζεται σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης, το 

οποίο αγνοεί την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. 

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια από τις επιπτώσεις ενός μετα-μοντέρνου 

παραδείγματος του αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η μετάβαση 

από ενόργανες, γραμμικές, αλγοριθμικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων 

σπουδών από εμπειρογνώμονες σε τεχνοκρατικές διαδικασίες, σε μια ευρετική, ανακλαστική, 

κυκλική προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων δείχνει τη μετάβαση από τη νεωτερικότητα 

στη μετα-νεωτερικότητα, μια αλλαγή που επιδιώκεται για να διαμορφώσει τις διαδικασίες 

εκπαίδευσης και μάθησης (Koutselini, 1997b). 

 

Οι αντανακλάσεις των εκπαιδευτικών, οι μελέτες περιπτώσεων και  ο ρόλος των διευθυντών 

σχολείων θωρούνται ως θεμελιώδους σημασίας για τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη των αρχικών 

σχεδίων δράσης που αναπτύσσονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να στηρίζουν τη διαδικασία μάθησης και την πορεία και εξέλιξη των μαθητών.  Τα ανατροφοδοτικά 

σχόλια απ’ αυτούς είναι απαραίτητα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αυτο-αξιολογήσουν τις δικές τους 

διαδικασίες μάθησης. Κατά την ανατροφοδότηση οι εκπαιδευτικοί ασκούν τους μαθητές, 

προτείνοντας σ’ αυτούς στρατηγικές μάθησης (Κουτσελίνη – Ιωαννίδου, Πυργιωτάκης, 2015). 

Όπως σημειώνει η Κουτσελίνη-Ιωαννίδου (2008), σε τάξεις, στις οποίες εφαρμόζεται η 

διαφοροποίηση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν υψηλές προσδοκίες για όλους ανεξαιρέτως τους 

μαθητές και να κάνουν σωστούς προγραμματισμούς για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες αυτές. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται στον εντοπισμό των θετικών στοιχείων ενός «αδύνατου μαθητή», 

έτσι, ώστε να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση όχι μόνο των χαρισματικών παιδιών, αλλά και των 

αδύνατων μαθητών. Θα πρέπει να σχεδιάζουν εργασίες που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες, στις 

οποίες θα στηριχθεί ο μαθητής για να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που έχουν σε 

άλλους τομείς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν το μαθησιακό υπόβαθρο των μαθητών τους για 

να μπορούν να ετοιμάζουν δραστηριότητες κατάλληλες για αυτούς (Κουτσελίνη, 2006). 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως 

ποσοτικό μεθοδολογικό εργαλείο. Ως ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία επιλέχθηκαν οι συνεντεύξεις 

και οι παρατηρήσεις διδασκαλίας.  

 
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του δείγματος 

 

Στυλ Πίνακας Μεταβλητές F % 

Φύλο Άνδρες 147 35,1 

 Γυναίκες 272 64,9 

 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κατά την έρευνα, που διενεργήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου του 2017 και Ιουνίου 

2019, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο σε 725 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

διαφορετικά δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου με βάση τη συστηματική δειγματοληψία, το 

οποίο απάντησε σχεδόν το 60%, οι 419 από αυτούς.  

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος της έρευνας και τις παραμέτρους που είναι αντικείμενο μελέτης 

σ’ αυτήν, έγινε επιλογή, από το εύρος των στρατηγικών ποιοτικής έρευνας, της μελέτης περίπτωσης 

(case study) (Cohen & Manion, 1994). Στην έρευνα αυτή ακολουθήθηκε η πολλαπλή μελέτη 

περίπτωσης (Cohen & Manion, 1994), γιατί θα ακολουθούσε μελέτη εκπαιδευτικών από διαφορετικά 

δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου.  Έλαβαν μέρος σε ημι-δομιμένες συνεντεύξεις και 

παρατηρήσεις 20 εκπαιδευτικοί (10 επιμορφωθέντες και 10 μη επιμορφωθέντες σε θέματα 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας  και μάθησης). Μετά τη διεξαγωγή της έρευνας, αναλύθηκαν τα 

αποτελέσματα και εξετάστηκαν εναλλακτικές εξηγήσεις για τα ευρήματα και δόθηκαν απαντήσεις 

για τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, έγινε έκθεση των αποτελεσμάτων. 

Κατά τους εκπαιδευτικούς, στην ποσοτική ανάλυση της έρευνας φάνηκε ότι η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση είναι εύκολη σαν έννοια, ενώ, σύμφωνα με την ποιοτική 

ανάλυση, κατά την εφαρμογή της παρουσιάζεται μία ατονία. Οι εκπαιδευτικοί (επιμορφωθέντες και 

μη επιμορφωθέντες) φάνηκε ότι έχουν υιοθετήσει αρνητικές στάσεις  όπως: 

• Άγνοια για τη βιογραφία κάθε παιδιού 

• Μη ενημέρωση για το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεων - Απουσία εξατομικευμένης 

βοήθειας 

• Μη επισήμανση προαπαιτούμενων γνώσεων 

• Μη ξεκάθαροι στόχοι 

• Μη επισήμανση πυρηνικών γνώσεων 

• Μη επίγνωση ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων 

• Απουσία βοήθειας στους μαθητές με ιεραρχημένες δεξιότητες 

• Μη εμπλουτισμένο, διαβαθμισμένο, πολύμορφο περιβάλλον και διαδικασία 

• Εφαρμογή κάθε μέρα διαφορετικής μεθόδου διδασκαλίας 

• Μη παροχή κινήτρων 

• Μη αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά ούτε και σωστή χρήση της 

• Μη διαφοροποιημένοι στόχοι 

• Μη παροχή εξατομικευμένης βοήθειας 
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• «Ρίξιμο» ευθύνης στους ίδιους τους μαθητές και όχι στη διαδικασία μάθησης. 

Επιπρόσθετα, παρουσίασαν αρκετές παρανοήσεις:  

• Οι μαθητές εργάζονται σε διαφορετικές μεταξύ τους εργασίες, οι οποίες αναμένεται να τους 

οδηγήσουν σε διαφορετικά μεταξύ τους αποτελέσματα.  

• Στην αίθουσα διδασκαλίας δεν υπάρχει τάξη, αλλά παρατηρείται αποδιοργάνωση, αταξία και 

... χάος.  

• Η ΔΔΜ προορίζεται για μη κανονικούς μαθητές.  

• Ο κάθε μαθητής κάνει διαφορετική εργασία. 

• Οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να προετοιμάζουν για κάθε μαθητή ατομικό σχέδιο 

μαθήματος.  

• «Αυτό το έκανα από πάντα», ισχυρίζεται μερίδα εκπαιδευτικών.  

• Η ΔΔΜ απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με εκείνο που ο εκπαιδευτικός έχει στη 

διάθεσή του. 

Κατά τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες – απαιτήσεις κατά την εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης: 

• Ανάγκη για γνωριμία με τη νέα φιλοσοφία 

• Τα υφιστάμενα βιβλία δε βοηθούν 

• Απαιτείται επιπρόσθετο υλικό 

• Ο διδακτικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και η διδακτέα ύλη καταπιέζει τους 

εκπαιδευτικούς 

• Ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις είναι αρκετά μεγάλος 

• Υπάρχει πίεση από άλλους παράγοντες 

• Η συνεργασία με τους γονείς, πολλές φορές, παρουσιάζει εμπόδια 

• Συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, πολλές φορές, δε βοηθά 

• Η έλλειψη βοηθού δασκάλου μέσα στην τάξη αποτελεί αρνητικό παράγοντα 

 

5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν, μέσα 

στην τάξη τους, τη μέθοδο που οι ίδιοι θέλουν, τη μέθοδο, με την οποία έχουν εξοικειωθεί, 

εφαρμόζοντάς τη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη μέθοδο που η εφαρμογή της δεν τους προκαλεί 

προβλήματα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Αποφεύγεται, με τον τρόπο αυτόν, η εισαγωγή 

καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, κάτι που τους επιτρέπει να παραμένουν ήσυχοι και να 

αποφεύγουν το άγχος που θα τους δημιουργούσε η εφαρμογή του νέου.  

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των Κύπριων εκπαιδευτικών, διαφάνηκε ότι η 

σχολική ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Με βάση αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και 

στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Γι’ 

αυτό, πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένη για τα υπάρχοντα προγράμματα και να είναι έτοιμη να 

ενημερώνει ανελλιπώς τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους της και να τους παροτρύνει να λαμβάνουν 

μέρος σ’ αυτά, άσχετα με τις επικρατούσες στην κοινωνία συνθήκες. 
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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es identificar diferencias entre la modalidad de enseñanza presencial 

y en línea, bajo la hipótesis de que el aprendizaje a distancia no ha alcanzado potencial suficiente en 

el aula, debido a una insuficiente capacitación en el uso y aprovechamiento de herramientas 

tecnológicas. Para corroborar lo anterior se aplicó una encuesta en línea a estudiantes de licenciatura 

de carreras económico administrativas. Con el análisis descriptivo de datos se conoce su percepción 

sobre su desempeño y el de sus profesores. Se encuentra un efecto negativo en la incorporación 

temprana del estudiante a una modalidad de enseñanza virtual y al uso de plataformas electrónicas, 

percepción de menor aprovechamiento académico, mayores cargas de trabajo y menor atención u 

orientación del docente en la resolución de dudas. Finalmente, sobresalen problemas de conectividad 

y disponibilidad de equipo personal como retos para implementar un modelo educativo virtual o 

híbrido. 

 

Palabras clave: educación en línea, aprendizaje virtual, rendimiento académico. 

1. Introducción 

Los efectos producidos por la pandemia de COVID-19, no solo tuvieron que ver con la salud, 

sino con otros que también pusieron en riesgo la estabilidad de las familias en su situación económica 

y el otro no menos importante fue el educativo. Este estudio se centrará en este último aspecto, pues 

los efectos ocasionados por el cierre de escuelas en todos los niveles educativos pusieron en evidencia 

importantes carencias socioeconómicas de la población, sin contar las repercusiones que en rezago 

educativo o deserción escolar acontecieron y a la fecha se mantienen. 

Por otra parte, el enfoque tradicional de la enseñanza había venido quedando atrás por 

considerarse rígido y estático, a diferencia de los modelos de aprendizaje a distancia, en línea o abierta 

en los cuales se tiene flexibilidad, autonomía de aprendizaje y la participación más activa de los 

estudiantes (Simon, Benedí, Blanché, Bosch & Torrado, 2018). Sin embargo, la educación virtual o 

a distancia solo era una opción para quienes, por su trabajo, disponían de menos tiempo y de 

accesibilidad o flexibilidad, por lo que no podían asistir a la educación presencial.  

Derivado de la pandemia, el sistema educativo nacional se adhirió a la Estrategia Nacional de 

la Sana Distancia, que puso en suspensión temporal la educación presencial en todos los niveles 

educativos en México, dando como resultado un confinamiento de 40.7 millones de personas, entre 

estudiantes, docentes y personal administrativo, de los cuales 5.3 millones de personas corresponden 

al nivel de educación superior, priorizando la continuidad educativa mediante entornos tecnológicos 

(Concheiro, 2020). 
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En esta investigación se presentan acciones realizadas por las instituciones educativas a nivel 

superior, el caso de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, y, en particular, en carreras de 

nivel licenciatura ofertadas en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA), referentes al seguimiento académico no presencial y los retos que han enfrentado 

estudiantes y docentes, derivando por ello muy probablemente, a un sistema híbrido de aprendizaje 

con base en la experiencia educativa implementada. 

2. La educación en México 

Desde el punto de vista social, la educación ha permitido que principios de pertinencia y 

equidad se consoliden cuando ésta es de calidad. De la misma forma que la educación ha contribuido 

con la consecución de procesos democráticos, al permitir que más sectores de la sociedad se 

incorporen a los procesos políticos o estén pendientes de ellos. En el ámbito económico, la educación 

representa un elemento esencial pues se mejora la mano de obra calificada y se logra la productividad 

que se necesita para un desarrollo socioeconómico en los países (Muñoz, 2003). 

En México la educación tradicionalmente ha sido presencial con algunos otros ambientes de 

aprendizaje como el Blended Learning o aprendizaje combinado que se ha utilizado con más 

frecuencia en países europeos y ha tenido aceptación entre la comunidad estudiantil por la 

flexibilidad, acceso y procesos de enseñanza aprendizaje basados en modelos continuos y no rígida y 

disciplinaria como lo es la presencial (Simon, et al., 2018).  

Si bien el desempeño de los estudiantes de primaria y secundaria siguen siendo bajos en relación 

a la “comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas” (Gómez, 2017, pág.156), en el 

contexto de pandemia se han recrudecido rezagos que ya se tenían, puesto que el cierre de las escuelas, 

la situación económica de las familias, el acceso a la educación en un entorno virtual, las capacidades 

y las aptitudes para adaptarse al nuevo escenario, constituyen factores que con el tiempo afectarán el 

desarrollo del capital humano y el bienestar (World Bank, 2020). 

Históricamente en México no se cuenta con la cobertura de educación superior requerida para 

el total de su población, y la eficiencia terminal también ha contribuido a que no se cuente con niveles 

educativos más altos en su población, además de la existencia de otros problemas relacionados con 

la pertinencia social de los programas educativos a nivel superior (Malagón, 2003; ANUIES, 2018). 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2020), ha reportado grandes efectos negativos en la educación derivado de la pandemia 

de COVID-19, dentro de los cuales el confinamiento ha generado problemas adicionales al educativo, 

como lo son la violencia doméstica, la mala nutrición, la economía familiar inestable, el estrés y la 

ansiedad, por mencionar algunos. 

Por lo tanto, la educación en México ha buscado apoyarse en las herramientas de aprendizaje 

virtual sincrónico, asincrónico, a distancia y en línea con la utilización de herramientas educativas 

buscando dar continuidad al proceso educativo y concluir los programas educativos de la mejor forma 

posible, con calidad y sin afectar el aprendizaje. 

En el contexto universitario, se han adaptado herramientas de apoyo al aprendizaje 

potencialmente eficientes conocidas como Learning Management System (LMS, por sus siglas en 

inglés) o Sistema de gestión del aprendizaje los cuales como su nombre lo dice son sistemas de gestión 

de aprendizaje en línea para funcionar en un entorno virtual, como Google Classroom, Cisco Webex, 

Zoom, Teams, etc.; sin embargo, esta forma de educación disruptiva, o cambio de modelo de 

enseñanza aprendizaje de lo presencial a virtual tuvo efectos importantes tanto en estudiantes como 

docentes para incorporarse a este cambio y seguir con sus contenidos temáticos y no afectar el 

objetivo final de aprendizaje. 
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2.1. Educación presencial vs Educación virtual y el modelo híbrido.  

La educación presencial había sido en nuestro país la modalidad predominante en la que se 

llevaba a cabo la educación pública y privada en todos sus niveles. La educación virtual y la educación 

remota o a distancia solo eran opciones para quienes por decisión o necesidad accedían a este tipo de 

aprendizajes y para las cuales existen programas educativos en áreas de conocimiento específicas. 

Derivado de la pandemia hubo un cambio disruptivo de la educación en la que todos sin excepción 

debían continuar con la instrucción académica en entornos virtuales, es decir con conexión a internet 

y como otra opción mediante redes sociales, correo electrónico, telefonía móvil o mensajería 

instantánea, como Whatsapp, Facebook, Telegram u otros, por medio de una conexión televisiva 

como ha sucedido en México para la educación básica. 

Bajo este escenario, la educación virtual, o también llamada online, que sí requiere de una 

conexión a internet, puso en evidencia los problemas socioeconómicos de los estudiantes al no poder 

pagar el servicio de internet o no tener un aparato electrónico para poder conectarse, o tener que 

compartirlo con otros miembros del hogar, lo cual generó tensión y a la postre, deserción escolar. Por 

tanto, la estrategia de los gobiernos en coordinación con las universidades consistió en implementar 

programas de apoyo para la comunidad estudiantil de conexiones gratuitas a internet para que 

continuaran con sus estudios, o bien el préstamo de equipo informático para poderse conectar. 

2.2. Contexto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Virtual y su 

actuación ante la emergencia sanitaria. 

La población estudiantil de la UdeG en el nivel bachillerato, superior y posgrado ascendió a 

291,600, al inicio del ciclo 2019-2020, en su mayoría mujeres, 54.2% (UdeG, 2020); por lo tanto, se 

constituye como la segunda institución pública más grande del país y la más grande en la región 

occidente de México (sólo por debajo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM). 

Cuenta con seis centros temáticos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), diez 

centros regionales ubicados en regiones del estado y dos sistemas universitarios, un Sistema de 

Universidad Virtual y un Sistema de Educación Media Superior. La oferta educativa que atiende a 

nivel licenciatura son 123 programas, mientras que en el nivel posgrado atiende 246 posgrados en sus 

tres niveles de especialización, maestría y doctorado. 

Dentro del Sistema de Universidad Virtual, el modelo educativo contempla ambientes y 

procesos adecuados para Redes y Comunicaciones de Aprendizaje, y coordinación entre las áreas 

necesarias que apoyan un proceso educativo colaborativo, lo cual le brinda a toda la Universidad un 

entorno de experiencia en el manejo de la educación virtual con programas académicos flexibles y 

compatibles, trabajo colegiado y en red de los profesionales de la educación (Moreno y Pérez, 2010, 

pág. 62).  

Al inicio de la pandemia, la UdeG integró una mesa de salud en conjunto con el gobierno estatal 

para monitorear la evolución de la pandemia, el número de infectados e informar a la sociedad las 

acciones pertinentes para prevenir y contener los contagios. En este sentido, la UdeG, como miembro 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmó 

el Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior frente a la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19, en el que se comprometieron a salvaguardar la salud de toda la 

comunidad estudiantil, académica y sociedad en general, para dar continuidad a su labor educativa 

mediante la virtualidad, privilegiando a los estudiantes en condiciones de desventaja socioeconómica 

(ANUIES, 2020). 

En la UdeG, desde el 17 de marzo de 2020 al 29 de enero de 2021, se han emitido 23 

comunicaciones oficiales, para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19.  Se 

han girado instrucciones para que los niveles de educación media superior y superior (licenciatura y 

posgrado), se lleven a cabo en la modalidad virtual. Además, se ha establecido que los docentes y el 
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personal administrativo o de apoyo mayor de 60 años, con estado de salud comprometido o mujeres 

embarazadas, no se presenten a sus lugares de trabajo.  

Entre las estrategias para atender las demandas de trabajo administrativo se han implementado 

algunas medidas como las jornadas reducidas y las guardias intercaladas, privilegiando a quienes sean 

jefes de familia -hombres o mujeres-, o que estén al cuidado de los hijos, dado que éstos han tomado 

sus clases desde casa. 

Las plataformas sugeridas por la administración en las que se trabajaría para capacitar y dotar 

de herramientas a los profesores fueron entre otras, Classroom, Hangouts, Meet y Moodle. De la 

misma forma el Sistema de Universidad Virtual trabajó apoyando con material y cursos de 

capacitación de herramientas virtuales, tanto para alumnos como para docentes.  

El CUCEA, por su parte, implementó cursos y webinars con el fin de capacitar a sus profesores 

y adecuar mediante trabajo en academias los contenidos programáticos para enfocarlos a aprendizajes 

significativos, además de ajustar los puntajes de evaluación de los alumnos. 

2.3. Medidas implementadas por el CUCEA en beneficio de los estudiantes. 

Para apoyar a los estudiantes se habilitó el sitio web Contingencia COVID-195. Aquí se 

encuentra toda la información necesaria para resolver las principales dudas sobre sus clases, los 

talleres, el servicio social, las prácticas profesionales, los trámites a aspirantes y todos los 

comunicados oficiales emitidos por el centro universitario donde se enlistan las medidas y la vigencia 

de estas, así como la suspensión de actividades presenciales y los días festivos. 

El sitio web Contingencia COVID-19 se divide en ocho secciones: 

• Plan CUCEA COVID 2019. 

• Acciones Conclusión Ciclo Escolar 2020B. 

• Comunicados oficiales. 

• Medidas de sanidad CUCEA. 

• Donaciones, préstamos y campañas solidarias. 

• Cuerpo y Mente. 

• Preguntas frecuentes. 

• Contacto. 

El Plan CUCEA COVID-196 se divide en seis áreas: i) docencia y aprendizaje; ii) investigación 

y posgrado; iii) vinculación; iv) extensión y vinculación; v) internacionalización; vi) gestión y 

gobierno. En cada una de las áreas se clasifican los programas y actividades, se indica la dependencia 

responsable y el estatus con respecto al avance en su implementación. 

Se destaca al área de docencia y aprendizaje por contener las acciones que permean en toda la 

comunidad estudiantil. Entre los servicios proporcionados sobresale la dotación de internet temporal 

y la campaña de donación de equipos de cómputo y dispositivos móviles a estudiantes vulnerables 

económicamente en apoyo a las clases en línea, la programación de cursos de nivelación durante el 

verano (previo al ciclo 2020B, que dio inicio en agosto) para estudiantes no aprobados, la creación 

de un módulo en línea y fortalecimiento de líneas telefónicas para dar atención estudiantil (aspirantes, 

estudiantes y egresados), la creación del sitio CUCEA On Line con recursos digitales para apoyar la 

vida académica del Centro, el trámite y el examen de grado en modalidad virtual para la titulación de 

estudiantes y la creación de Bibliotecario On Line para ofrecer servicios bibliotecarios de asesoría y 

apoyo a estudiantes. 

En cuanto a los programas, alineados al área de docencia y aprendizaje, se destaca al Programa 

Emergente de Tutorías Académicas y el Programa de Asesoría Académica en Línea entre Pares para 

fortalecer el desempeño estudiantil, el Plan de Fortalecimiento Institucional de Cursos en Modalidad 

 
5 Disponible en: https://contingencia-covid-19.cucea.udg.mx/ 
6 Disponible para su consulta en: https://contingencia-covid-19.cucea.udg.mx/plan-cucea-codiv-19/ 
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Mixta centrado en el aprendizaje y el uso de las TIC, el Programa Mentoring On-Line CUCEA para 

ofrecer mentorías y asesorías en torno a la innovación y el emprendimiento, y el Programa LINE On 

Line con webinars gratuitos donde participan colectivos de emprendedores del centro universitario y 

del estado de Jalisco. 

Asimismo, se habilitó el préstamo de equipo de cómputo o tabletas electrónicas para estudiantes 

que no cuentan con estas herramientas en casa, con el objetivo de beneficiar a la mayor parte de la 

población que lo necesita. Se programaron cinco etapas de préstamo a lo largo del semestre7. De igual 

manera, en caso de no contar con conexión a internet ni equipo de cómputo en casa, se ofrece la 

oportunidad de utilizar un espacio dentro de los laboratorios de CUCEA en un horario de lunes a 

viernes, de 9:00 a 17:00 hrs. En ambos casos, los estudiantes pueden acceder a este beneficio a través 

del llenado de un formulario en línea y la implementación de todas las medidas sanitarias y de 

seguridad para evitar el contagio de la COVID-19. 

Bajo el lema ¡Quédate en casa! se invita a los estudiantes a continuar con sus clases en la 

modalidad virtual, no realizar actividades fuera de casa que no resulten esenciales, se les comparten 

algunas medidas básicas de prevención y los síntomas que deben monitorear en caso de sospecha de 

contagio (ver Figura 1). Asimismo, se habilitó una línea telefónica exclusiva para la Unidad de 

Seguridad Preventiva Integral y atender a los estudiantes que presenten alguna sintomatología.  

 

           
 

Figura 1. Medidas de Prevención del Covid-19 y Consejos Psicológicos durante el confinamiento 

 

3. Metodología 

El insumo principal de esta investigación se basa en una encuesta en línea, elaborada mediante 

la herramienta de Google Forms, aplicada a estudiantes de licenciatura de las carreras del CUCEA de 

la UdeG, del 10 al 17 de febrero de 2021, para conocer la percepción de su desempeño académico y 

el de sus profesores durante el ciclo 2020B. 

Por lo tanto, los datos son de corte transversal, por lo que se recurre a un análisis estadístico 

descriptivo.  

Se recibieron un total de 435 cuestionarios válidos de estudiantes de diferentes carreras y 

semestres del CUCEA. Los resultados descriptivos se muestran en el siguiente apartado. 

4. Resultados 

4.1 Género de los encuestados 

Se registró una mayor participación femenina (71.7%). Ninguno de los encuestados se 

consideró de otro género. 

 
7 Convocatoria disponible en: https://contingencia-covid-19.cucea.udg.mx/prestamo-de-equipo/ 

https://contingencia-covid-19.cucea.udg.mx/prestamo-de-equipo/
https://contingencia-covid-19.cucea.udg.mx/prestamo-de-equipo/
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Figura 2.  Encuestados según género  

4.2. Edad y situación laboral 

La media de edad entre los encuestados fue de 19.9 años, mientras que antes de iniciar el ciclo 

2020B más de los estudiantes realizaba alguna actividad laboral (53.6%). Situación que cambió 

ligeramente, pues al finalizar dicho ciclo el porcentaje se redujo a 48.7%. 

4.3 Licenciatura y semestre que estudia 

Según se muestra en la Figura 3, las licenciaturas que en mayor proporción estudian los 

encuestados fueron la de Contaduría Pública (27.10%) de Gestión de Negocios Gastronómicos 

(24.40%), los de Administración Financiera y Sistemas (9.40%) y de Negocios Internacionales 

(9.40%). En cuanto al semestre en curso en el ciclo 2020B, la mayoría se encontraba en primer 

semestre (36.10%), en segundo semestre (34.70%), en tercer semestre (16.10%) y de ahí los demás 

hasta el noveno semestre. 

 

 
Figura 3. Licenciatura cursada. 

4.4. Experiencia de aprendizaje en línea 

Respecto a la experiencia previa que los encuestados tenían de modalidad en línea antes de la 

pandemia (ver Figura 4), la mayoría (82.30%) dijo no haber cursado asignaturas de este tipo de 
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modalidad, en tanto que el resto si tenía alguna experiencia (17.70%). Este punto corrobora lo 

mencionado antes, es decir, la necesidad de impartición de cursos o webinars sobre el uso de 

herramientas de aprendizaje virtual. 

 

 
Figura 4. Experiencia de los estudiantes antes de la pandemia 

 

4.5. Conexión a internet y recursos tecnológicos. 

Los encuestados dijeron en su mayoría (97.9%) tener internet en casa, mientras que sólo 1 de 

cada 3 mencionó contar con una calidad de conexión buena o muy buena, de éstos últimos sólo la 

tuvieron el 5.7% de los encuestados. El dispositivo en el cual se conectan a clases fue en su mayoría 

laptop (61.6%), seguido de su teléfono celular (26.4%); computadora de escritorio solo el 9%, una 

minoría se conecta por medio de una tableta electrónica, 3%.  

Respecto a la disponibilidad exclusiva del dispositivo para conectarse a las clases, la mayoría 

dijo no compartirlo (68.7%), mientras que el restante 31.3% sí lo comparten con algún otro miembro 

del hogar. 

 

4.6. Aprovechamiento en la modalidad virtual 

En esta pregunta 1 de cada 3 encuestados (33.1%) mencionó que la modalidad no le ha parecido 

buena, ya que, por ejemplo, el 51.30% percibe que la carga de tareas, trabajos y lecturas fue un poco 

más que en la modalidad presencial, lo cual afecta su rendimiento escolar. Lo anterior se relaciona 

con el hecho de que 48.7% de los encuestados ha considerado registrar menos materias, a causa de la 

implementación de esta modalidad. No obstante, en cuanto al rendimiento escolar, el 56.6% afirma 

que sus calificaciones no se han visto afectadas en la modalidad virtual. 

 

4.7. Plataforma educativa utilizada 

Las herramientas más utilizadas durante las clases en línea, mencionadas por 9 de cada 10 

estudiantes, fueron Classroom, Meet, correo electrónico (institucional y personal), Zoom y Moodle.  

4.8. Percepción del desempeño de los profesores 

El 43.7% de los encuestados considera que la retroalimentación de sus profesores es escasa, el 37.7% 

considera que sus profesores se desenvuelven mejor en la modalidad presencial y el 21.8% considera que 

requieren capacitación para la modalidad virtual. Sólo el 18.9% de los encuestados percibió que el docente 
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se encuentra capacitado para utilizar plataformas educativas virtuales; de hecho, un 21.6% mencionó que las 

clases en línea fueron un desastre. 

4.9 Retos percibidos de la modalidad en línea 

Los principales problemas detectados con la educación en línea son los que tienen que ver, en 

mayor medida, con problemas de conectividad, exceso de tareas y con que los estudiantes se quedan 

con muchas dudas sobre los contenidos o temas expuestos por los docentes durante las sesiones 

virtuales. 

5. Conclusiones 

Pasar de un modelo tradicional de educación a otro de manera abrupta supone de facto 

importantes retos tanto para estudiantes como para profesores. Los resultados del instrumento 

aplicado en esta investigación lo confirman. La percepción de los estudiantes es que los profesores 

se desenvuelven mejor en la presencialidad, por lo que algunos requieren capacitación para impartir 

clases en modalidad en línea. El exceso de tareas por parte de los docentes y la falta de 

retroalimentación constituyen los retos de esta modalidad y, en sentido estricto, es un error por parte 

de los docentes el considerar que en la modalidad en línea, ya sea síncrona o asíncrona, los estudiantes 

podrán leer grandes cantidades de información, de libros o artículos, y procesarla en cortos periodos 

de tiempo; o el dejar tareas en exceso que los estudiantes más que aprender se agobian y terminan sin 

entender los contenidos principales.  

Además, se debe tener en cuenta que en muchas de las ocasiones la conexión de internet es 

mala, tanto para alumnos como para profesores, y el dispositivo mediante el cual se conectan en una 

gran proporción se comparte con hermanos o con otros miembros de la familia. Por tanto, se encuentra 

un efecto negativo en la incorporación temprana del estudiante a una modalidad de enseñanza virtual 

y al uso de plataformas electrónicas. En este sentido, el reto que plantea la transición de una 

modalidad presencial a una virtual o una híbrida, escalonada o paulatina, requiere que las 

universidades consideren no sólo aspectos académicos o de organización de la estructura del cuerpo 

docente y de personal de apoyo. Por tanto, la experiencia ha dejado entrever beneficios para los 

estudiantes en torno a una menor inversión económica para el traslado hacia sus centros educativos o 

para el consumo de alimentos, un ahorro de tiempo, la facilidad para revisar grabaciones de las 

sesiones de clase o utilizar otros recursos didácticos en páginas electrónicas, en la -se presume- 

comodidad de sus hogares.  
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Abstract  

In an environment of scientific and technological progress, the need for continuous learning has 

been understood as an individual task and duty rather than as a collective project. Lifelong learning 

has emerged as a significant strand of policy around the globe, reconfiguring the institutions and 

purposes of education. The new curricula incorporate changes which foster a lifelong learning society 

and develop abilities related to independent thinking and problem solving in an Informational 

Technology era. To this end, the present paper, which is a literature review, focuses on a presentation 

of pre-service and in-service courses within the context of teaching in Greek State Education. More 

specifically, the areas that are discussed highlight the teacher training context in Greece which 

includes Peripheral Educational Centers, Centers of Environmental Education and courses which are 

organized by the Coordinators of educational project and the Ministry of Education. 
 

Key words: Greek State Education, training, pre-service courses, in-service courses. 

1. Introduction 

The concepts of teacher education, training and development have been discussed by many 

theorists of teacher training. Freeman (1989) defines teacher education as a two-fold procedure 

divided into two main categories, teacher training and teacher development that should be seen as the 

two extremes of the education continuum. Teacher education keeps in step with teachers’ professional 

career and personal improvement and aims at the constant provision of input and support with a view 

to increasing teachers’ development (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Education adopts a holistic approach 

https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://pubdocs.worldbank.org/en/143771590756983343/Covid-19-Education-Summary-esp.pdf
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towards teacher preparation and refers to more complex concepts of teaching whose mastery can 

account for effective teaching (Richards, 1987). Widdowson (1983), views teacher training as an 

approach that simplifies the complexities of teaching behavior since teaching is viewed as an 

aggregate of skills and techniques transferred from the trainer to the trainees. Training is located in 

the micro-perspective domain of teaching which is guided by technique-convergent, low-inference 

processes (Richards & Nunan, 1990) and refers to the transmission of a set of specific and trainable 

skills (Richards, 1987). 

           According to Manolopoulou-Sergi (2005), teacher development should be the major 

component in teacher education programs since it can promote teacher efficacy and competence 

through a process of professional growth. Development is a necessity as no initial course of teaching 

education can be sufficient to prepare a teacher for a career of 30 or 40 years because the teaching 

skills required evolve continuously and the world changes rapidly (Strevens, 1974). Furthermore, 

development pursues a broader aim through a rather holistic approach and addresses the more 

personal aspects of teaching (Widdowson 1983). Bell and Gilbert (1996) also suggest that teacher 

development needs to take into account the existing knowledge, experiences, and values of the 

teachers. This will include their prior knowledge of teaching and learning, and the nature and status 

of knowledge together with their ways of learning. 

 All in all, Freeman (1989, p.37) offers an alternative relationship between education, training 

and development. Thus, the term education is preserved as the super-ordinate concept, whereas 

training and development are used to describe the strategies by which teachers are educated. 

Continuing teacher education is not a distinct and single event, but an evolutionary effort, an 

unceasing commitment for improvement and up-to-date practices, which will have a positive effect 

to learning (Roberts, 1998). Training courses for teachers are divided into two categories: pre-service 

and in-service programs. Feiman-Nemser (2001) supports that pre-service training is important as it 

provides the teachers with the knowledge and skills they need to prepare for the classroom in terms 

of pedagogical, subject matter, and technological knowledge needed. According to Ingvarson (1987), 

in-service education is the training teachers receive after they have entered the teaching profession. 

In-service courses are considered to be important as they provide teachers with further acquisition of 

knowledge and training. 

2. Main part 

2.1. Pre-service teacher training programs 

Pre-service teacher training is the education teachers receive before being starting to work. State 

teachers in Greece enter teaching through a 4-year undergraduate program that combines academic 

courses and professional studies. This kind of training provides teachers with the motivation, 

competence and confidence needed to improve their teaching practices (Lim-Teo et al., 2008). Pre-

service teachers’ perceptions of teaching and learning have been developed as a result of multiple 

experiences that one has encountered throughout their academic life span (Grisham et al., 2006). 

These academic years of studies are referred as the apprenticeship of observation (Borg, 2004) and 

can build perceptions of teaching and learning (Berliner et al., 2005). A study conducted concluded 

that pre-service teachers’ post attitudes of having sufficient knowledge to teach based on their 

apprenticeships of observation were altered after completing an introductory teacher preparation 

course (Feiman-Nemser et al., 1989). 

 To assist pre-service teachers in understanding how to apply current teaching practices in 

today’s classrooms, as well as to observe the changes in teaching and learning, it is essential to 

implement field experiences in teacher education programs (Leland, 2013), which allow trainees to 

see content taught in a classroom setting (Grisham et al, 2006; Parault, 2005). In this way, pre-service 

teachers are given opportunities to work with students and teachers in the classroom and to apply the 

content they have learnt in their course and during their studies (Dewey, 1938). What is more, 
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Zeichner (1996) stated that teacher education programs must take the time to help pre-service teachers 

analyze and evaluate their personal histories of teaching and learning so that they are able to 

implement effective teaching. 

2.2. In-service teacher training programs 

According to Ingvarson (1987), in-service training is the education teachers receive after they 

have entered the teaching profession and after they have graduated from the Institution of obligatory 

studies. It includes all the programs in which the teacher takes a virtual part and all the extra education 

teachers receive at different institutions and accounts for the deepening of their knowledge through 

training activities (Bolam, 1986). In-service programs often have clearly defined goals, as many of 

them prepare teachers in very specific subjects, enhancing their professional roles. 

The need for training is stressed by the changes that technology and advanced knowledge have 

brought about in the field of education. Kazemi and Ashrafi (2014) contend that an INSET program 

is a necessary step that needs to be taken by teachers if they want to be competent enough to meet the 

challenges that lie in their practical teaching. Goepper and Knorre (1980) saw a strong need for 

intensive in-service preparation that aims at professional development. Practice worldwide has shown 

that teachers experience enormous difficulties when starting their working careers at schools and 

many of them feel disappointed during the adaptation period (Kroll et al., 2004). Thus, traineεs can 

integrate their formal pedagogical knowledge with practice of the actual school context through 

practice (Hughes, 2003). 

          Zeichner (2006) succinctly makes the point that there is a need for practice-based teacher 

education programs to help novice teachers develop an ability to reflect on teacher effectiveness and 

view teaching as a student and as a teacher. An essential component of the initial training practice 

and the process of learning to teach is the socialization process that trainees experience and that should 

be grounded in cultural and experiential background (Loughran & Berry, 2005). Training is useful to 

the extent that trainees are introduced to a range of teaching procedures consistent with the course 

design and the adopted approach that fulfill teachers’ expectations and needs. 

3.  The training courses in Greek context 

         In-service training courses for teachers in Greece are considered to be really necessary as most 

of the graduate teachers do not get additional field experience programs after the completion of their 

studies. INSET courses are mainly provided by the Ministry of Education and Religion, which 

exercises centralized control over State schools by prescribing the curriculum, appointing staff and 

controlling funds. The courses are actualized by State auspices such as the Peripheral Educational 

Centers (PEC), Teacher Training Organization, the Centers of Environmental Education (CEE), and 

the Coordinators of each Prefecture. 

3.1. Peripheral Educational Centers  

        The first attempts of teacher training in the Greek context have started towards the end of the 

19th century. In an official decree of 1881, it was stated that all state and private educators of Primary 

Education should be trained according to the new co-teaching method for six weeks in their 

Prefectures. The particular situation changed in 1964 when the Pedagogical Institute started providing 

training courses for educators. The specific regime was eradicated during the state of Dictatorship 

and the Institute of Primary Education was founded (Ξωχέλλης, 2001). Teacher training of Secondary 

Education was legislated in 1910. This kind of training was escorted by the foundation of Secondary 

Education in Athens, which was followed by the post education of Primary School teachers in 1922, 

in Athens and Thessaloniki. 

         The term post-education was used until 1977 and since 1978 the term training was introduced 

with the foundation of Training Schools for all State teachers that had annual duration and teachers 
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under training were dismissed from school obligations. These training schools functioned until 1992 

when they were replaced by the Peripheral Educational Centers (PEC) that have been serving as 

training centers for all teachers after and during their appointment as State School Teachers. Sixteen 

Peripheral Centers were foreseen under Law 1566/1985, article 28, all directed by a Council which 

supervises the organization of courses and the selection of trainers (Χατζηδήμου & Στραβάκου, 

2003). PEC aim at serving the following types of obligatory training for teachers: 

• Introductory teacher training courses for newly-appointed teachers before taking over teaching 

duties. 

• Periodical  teacher training that is repeated every four to six years aiming at scientific 

development, educational programs, new methods of teaching and assessment, vocation and 

more effective application of teaching. 

• Special short-term training courses that are connected with education changes and innovations, 

school curricula, introduction of new subjects, new teaching methods and school books. 

         Introductory training courses provide 100 hours of training in three separate phases of 60, 30 

and 10 hours respectively. Phase A includes teaching methodology, administration and organization 

of education, practice of teaching and assessment, whereas Phase B involves sample teaching and 

Phase C is the part of evaluation, reformation and effectiveness.  Training groups are formed with 20-

30 participants that evaluate the courses through questionnaires at the end of their training. Training 

is conducted with techniques such as lectures, seminars, workshops, practical exercises and other 

methods that ensure active involvement of participants who are trained by special scientists. During 

training there is a wide range of teaching aids, technological tools and materials (Legislative Decree 

250/92, article 13). 

        At the same time, the Peripheral Centers can investigate, design, actualize and evaluate training 

programs for all in-service teachers belonging to their responsibility (Ξωχέλλης, 2001). The 

aforementioned programs include general pedagogic training for Primary and Secondary Education 

and courses of laboratory applications. 

3.2. Teacher Training Organization 

         The Ministry of Education suggested the foundation of Teacher Training Organization, with 

2986/2002 Law, in order to take responsibility over all matters that apply to teachers of Primary and 

Secondary Education. Its main purpose was to: 

• design educational policy for State Teachers and submit relevant suggestions to the Ministry 

of Education and Religion. Educational policy includes the principles and government policy-

making in the educational sphere as well as the collection of laws and rulers  that govern 

operation of education systems (Miller, 1981). 

• coordinate all types of teachers’ training and application of training activities. 

• provide vocational training programs actualized by training auspices. 

• appoint training courses to the appropriate auspices and create training centers and units. 

• divide and administer the financial funds disposed for training. 

• attest organizations and certification in the field of teacher training. 

         Teacher Training Organization started its operation in 2003, having undertaken the actualization 

of Peripheral Training Courses during 2003-2004. However, political changes led to the eradication 

of the Organization and the maintenance of PEC. 

3.3. Centers of Environmental Education 

        The idea of the foundation and operation of the Centers of Environmental Education (CEE) is 

directly connected to the appearance of Environmental Education (EE) into the educational systems 

of different countries during the decades of 1970 and 1980, which aimed at the improvement of the 

qualities of life. Greece is one of those countries that put emphasis on EE and the creation of 
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Environmental Centers. The first experimental CEE was founded in 1993 (Law 1893/90) together 

with the appointment of a supervisor. 

         The Ministry of Education and Religion in Greece focused on the area of Environmental 

Education in 1995, after the evaluation of the positive and negative elements of the field. This support 

was expressed with the creation of a framework designed for the actualization of educational school 

programs, the enhancement of relative modules at the school curricula, the training of teachers during 

programs that last two-three days, the cooperation of governmental and non-governmental auspices 

and the foundation of twenty-five CEE with equal distribution in the country and possibility of access 

to students’ population (Φαραγγιτάκης, 2010). Moreover, the emphasis that was given by UNESCO 

towards the cooperation of society, education, and environment and its effects on education seemed 

to serve effectively the institution (Σκούλλος, 2004). 

          Environmental Education has been functioning in Greek State Schools since 1991 and is applied 

on voluntarily basis (Flogaitis & Alexopoulou, 1991). CEE  promote scientific and pedagogic 

vocation, education and practice. CEE offer training in class and laboratories applying programs of 

various themes such as modern methodology, scientific consideration, experiential approach, 

development of critical thinking, working in groups, cultivation of dialogue, project methods, 

problem solution and integration of theory into practice. 

To this end, thematic networks, regional, peripheral and national, enhance international 

possibilities of experience and training of the participants who are trained by qualified trainers. The 

criteria for the selection of trainers include: Basic studies and post-graduate studies, training in Greece 

and abroad, participation in conferences, actualization of school environmental programs, 

publications, experience as trainers, international experience, participation in group work, Foreign 

languages and teaching experience. 

 

3.4. The institution of Coordinators of educational project 

           The abolition of the institution of the School Inspector, who were statutory auspices of the 

Ministry that were obliged with the duty of controlling and evaluating Primary and Secondary 

teachers from 1830 to 1982 and the introduction of the School Advisor took place in 1982. It brought 

about a reshuffling of power in the Greek educational system through a dual system of school 

supervision and control and therefore a restructuring of the manner in which educational policies in 

the administration of education were implemented (Σκαρτσίλας & Μουστάιρας, 2001). School 

Advisors were replaced by the institution of Coordinators in 2018, who are obliged to attend training 

courses regarding new school books, new curricula, which involve the subjects that comprise a course 

of study in a school or college, assessment, teaching procedures and methods. Their consulting role 

is obvious and necessary, specified through the courses they organize and through their school visits. 

         Cordinators of educational project have got the responsibility of scientific and pedagogic 

guidance of the teachers of their Prefecture. They, also, have to participate in the evaluation of the 

educational projects and enhance every attempt for scientific research in the fields of education. Their 

responsibilities regarding their position refer to five functions: 

a) Management of educational policy in their area and support of the educational innovations.  

b) Conduct of educational projects for their teachers and guidance during the school year. 

c) Participation in training programs and promotion of in-school training. 

d) Engagement in teachers’ evaluation trying to point out weaknesses, offering help when it is 

necessary and promoting initiatives and positive motives. 

e) Suggestion of training programs aiming at development and improvement. 

          As far as their duties towards teachers are concerned, Coordinators are responsible for: 

• Organizing meetings with the Headmasters of their school units every year. 

• Discussing with teachers about the necessary reformation of school programs. 

• Visiting schools to get informed about existing problems. 
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• Conducting training courses for their teachers that usually last for two hours. 

• Training teachers on matters of Information Technology. 

• Suggesting ways of organizing teaching. 

• Organizing micro-teaching or peer-teaching sessions. 

• Controlling matters of students’ evaluation, oral or written assessment. 

• Promoting communication of teachers and parents. 

• Presenting the annual report at the end of the school year. 

• Encouraging teachers to implement innovative projects. 

• Supporting teachers with the procedures of teaching and pedagogical activities. 

• Organizing three annual meetings with leading members of their Perfecture. 

4. Conclusion 

The present paper has presented pre-service and in-service of training courses for  teachers in 

the Greek State context together with the auspices that offer these types of training. Most courses are 

really interesting and provide trainees with professional competence but it is necessary for the 

participants to attend courses that really meet their needs and the contemporary demands of education. 

Thus, the organizers should be able to be informed about these areas through an open line of 

communication involving distribution of questionnaires, e-mails, forums or personal contact. These 

questionnaires may show the fields of training that are most necessary for teachers. The Ministry of 

Education should organize more courses through its auspices that can really help educators with their 

development and advancement. 

         It is obvious that educated and well-trained teachers can have a positive contribution to the 

educational system as they can keep up with the demands of the times. Therefore, it is hoped that 

more training programs take place aiming at the improvement of the training context in Greece and 

at the personal development of the trainees. 
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Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Αθανασέκου Μαρία  

Δρ., Ιστορικός Τέχνης  

 

Λεβέντη Ευμορφία  

Ειδική Παιδαγωγός 

 

Περίληψη  

Η ανακοίνωση εστιάζει στην αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, έτσι ώστε οι δεξιότητές τους να αναπτυχθούν μέσα από τη φαντασία, τη 

συναίσθηση και την έκφραση. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες  η ενσωμάτωση  των τεχνών στην 

εκπαίδευση είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας καθώς ο ενεργός ρόλος του μαθητή, αλλά και η 

σύνδεσή του με τη σχολική ζωή και την ζωή εκτός σχολείου επιστρέφει πολλά και ωφέλιμα 

αποτελέσματα.  Η τέχνη μπορεί να συμβάλλει σε αξιοσημείωτη γνωστική εξέλιξη και μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές όλων των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών. Η σύνδεση της φύσης και της τέχνης, μέσω των διάφορων υλικών που 

προσφέρει η γη, βοηθούν την ανάπτυξη της ελεύθερης σκέψης  αποτελώντας το βήμα για να 

ενισχυθεί η αυτοεικόνα του παιδιού και να δημιουργηθούν κίνητρα για μάθηση. Οι αισθήσεις, μέσω 

της τέχνης, καλλιεργούν την ικανότητα της συναίσθησης και συνείδησης, συμβάλλοντας στη 

ανακάλυψη του κόσμου. 

 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, ειδική αγωγή, φύση  

1. Εισαγωγή 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι καθολικό και επεκτείνεται σε όλα τα παιδιά, τους νέους 

και τους ενήλικες με αναπηρία. Αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού (1989) και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2008). 

Αντιμετωπίζεται επίσης σε πολλές σημαντικές, διεθνείς δηλώσεις, όπως η Παγκόσμια Διακήρυξη για 

την Εκπαίδευση για Όλους (1990), η δήλωση της UNESCO και το πλαίσιο δράσης της (1994), καθώς 

και το πλαίσιο δράσης του Ντακάρ (2000). Η άρση των εμποδίων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση 

και στη μάθηση για άτομα με αναπηρία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της 

εκπαίδευσης για όλους. Γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και διαφορετικό. Έχουν 

διαφορετικές ικανότητες, μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς ρυθμούς.  

Ο ρόλος της τέχνης έχει εξέχουσα σημασία για τη γενική εκπαίδευση, αλλά και για τα παιδιά 

με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως ενταξιακός μηχανισμός για όσους 
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες συναισθηματικές ή μαθησιακές, ενώ επίσης μπορεί να αποτελέσει 

εργαλείο ένταξης στην Ειδική Αγωγή.  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συμβολή της τέχνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

ψυχοσυναισθηματική ολοκλήρωση του ανθρώπου, καθώς μέσω αυτής τα άτομα  μπορούν να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα. Η επαφή με κάθε μορφή τέχνης εκτός από την αισθητική εμπειρία που 

προσφέρει στο άτομο, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας, της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας του. Για αυτό το λόγο, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ένταξη 

της τέχνης στο σύγχρονο σχολείο ως μέσο διδασκαλίας.  

2. Κυρίως μέρος 

Τα μοντέλα διδασκαλίας που ισχύουν στα σχολεία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις θετικές και 

στις θεωρητικές επιστήμες παραγκωνίζοντας την συμβολή των τεχνών στην εκπαίδευση. Η 

νοησιαρχία, η φιλοσοφική τάση που δίνει την προτεραιότητα στο νου και στα προϊόντα της νόησης, 

ο Ιντελεκτουαλισμός, προάγεται σε βάρος της φαντασίας και της δημιουργικότητας (Αργυριάδης, 

Αθανασέκου, 2017). Όπως πολλά γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών σπουδών και η τέχνη 

παραμένει ένας τομέας ενδιαφέροντος με μη άμεσα ή απτά αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο 

«μειονέκτημα» των θεωρητικών αντικειμένων.  Ο μαθητής μπορεί να εφαρμόσει πρακτικά τις 

γνώσεις του όταν διδάσκεται μια ξένη γλώσσα ή Mαθηματικά.  Η σύγχρονη εκπαίδευση, όπως και η 

κοινωνία, αποθεώνουν τη λογική, τη χρησιμοθηρικότητα, το «πρακτικό», χαρακτηρίζοντας την τέχνη 

ως κάτι ανώφελο που έχει μια τυπική θέση στο πρόγραμμα χωρίς να αξιοποιείται στο βαθμό που θα 

ήταν δυνατό. Ωστόσο, η σημασία της ένταξης της τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία είναι μεγάλη 

και τα οφέλη που συνεπάγονται για τον εκπαιδευόμενο ή το μαθητή, πολλαπλά. Η τέχνη δίνει την 

δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και να αναδείξουν τις δημιουργικές 

πτυχές του εαυτού τους.   

Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η συμβολή των τεχνών στην εκπαίδευση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες.  Μέσω της τέχνης δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν νέες γνωστικές 

ικανότητες, να κοινωνικοποιηθούν ομαλά και να εκφραστούν με μη λεκτικό τρόπο, καθώς η ίδια η 

τέχνη αποτελεί μέσο έκφρασης. Σε αυτό το εγχείρημα καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 

Ο δάσκαλος είναι αναγκαίο να συμπεριλάβει τις διάφορες μορφές τέχνης στην διδασκαλία του, ώστε 

να τα βοηθήσει να εξελιχθούν γνωστικά και κοινωνικά και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.  Αν 

κάποιος προσπαθήσει να εξετάσει το συσχετισμό τέχνης και εκπαίδευσης μπορεί να καταλήξει στο 

συμπέρασμα, ότι η τέχνη λειτουργεί ως ένας αυτόνομος κλάδος, ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 

(Μαλαφάντης & Καρέλα, 2012) ή ως ένα θεραπευτικό μέσο. 

Παράδειγμα για την παραπάνω άποψη είναι η τέχνη της μουσικής.  Οι βάσεις για τη μουσική 

υπάρχουν ήδη τόσο στους ήχους της ίδιας της φύσης, όσο και στο ρυθμό που δίνουν οι διάφορες 

λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού (Ψαλτοπούλου, 2015). Συγκεκριμένα, η μουσική συμβάλλει 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές ή μη δυσκολίες, όποιο βαθμό αδυναμίας και 

αν παρουσιάζουν, συμμετέχοντας στον θεραπευτικό, μαθησιακό και ψυχαγωγικό τομέα. Ο 

εκπαιδευτικός αξιοποιώντας την αρμόζουσα αγωγή μπορεί να ανακαλύψει, να εξελίξει και να 

αναπτύξει τις εν δυνάμει ικανότητες που έχει ένα παιδί. Άλλωστε, από τη φύση του ο άνθρωπος 

μπορεί να παράγει μουσική. Η διδασκαλία της μουσικής σχετίζεται στενά με την εκμάθηση της 

γλώσσας. Στα πρώτα έτη της ζωής του το παιδί, λαμβάνοντας τα ερεθίσματα από το περιβάλλον του, 

αναπτύσσει την ικανότητα του να παράγει μουσική και ομιλία μέσω της μίμησης και του 

πειραματισμού (Πρίνου-Πολυχρονοπούλου, 1991). Η βοήθεια που προσφέρει η τέχνη στα 

προγράμματα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι μεγάλη. Υπάρχουν παιδιά με κάποιου 

είδους αναπηρίες που αναπτύσσουν μεγάλη ικανότητα στην μουσική. Η μουσική είναι ικανή να 

εμπνεύσει το άτομο για κίνηση ή για καλλιτεχνική δημιουργία. Ακόμα, η μουσική αποδεικνύεται 

πολύ ισχυρό μέσο για την προσέγγιση μαθητών με ψυχικές παθήσεις. Σήμερα, αναγνωρίζεται και 

επιστημονικά πως η μουσικοθεραπεία και η μουσική, όταν χρησιμοποιηθεί με την μορφή 

παρέμβασης, βοηθάει στην αποβολή των υποσυνείδητων βιωμάτων του μαθητή, στοχεύοντας στη 
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ανάπτυξη αισιόδοξων αισθημάτων για τη ζωή και βοηθώντας τον να ενταχθεί εκ νέου σε κοινωνικές 

ομάδες συνομηλίκων και στη σχολική κοινότητα (Πρίνου-Πολυχρονοπούλου,1991).  Παράλληλα, 

όπως αναφέρουν οι Talkington & Hall (1969), όταν η μουσική χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση 

ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτά αυξάνουν τους δείκτες λεκτικής τους επικοινωνίας 

(Καρτασίδου& Σταϊκόπουλος, 2006). 

Μία πρώτη μορφή τέχνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση είναι το 

θεατρικό παιχνίδι.  Το θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση ρόλων, προτείνονται ως εναλλακτικοί 

μέθοδοι διδασκαλίας με βιωματική μορφή σε πολλά μαθήματα, ειδικά για μαθητές με ΑΠΣ και 

ΔΕΠΣ. Ακόμη, το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση συχνά προτείνονται από τους ερευνητές ως 

δραστηριότητες που ενδείκνυνται για επικουρικό υλικό για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 

σύνδρομο Down ή αυτισμό. Επίσης, οι δύο αυτές τεχνικές του θεάτρου θεωρούνται αποτελεσματικές 

σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, εφόσον βοηθούν τα παιδιά να βελτιώσουν την 

καθημερινή τους συμπεριφορά και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Ζαφειριάδης & Δαρδουβής, 2010). 

Περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και τεχνικές του θεάτρου, όπως ο αυτοσχεδιασμός, το παιχνίδι 

ρόλων, η δραματοποίηση, η παντομίμα και η μεταμόρφωση, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται με πιο 

ελεύθερο και προσωπικό τρόπο (Σέργη, 2003). Ωστόσο, το θεατρικό παιχνίδι δεν στοχεύει στην 

παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης, αλλά στην εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων (Faure &Lascar, 1990). Τα παιδιά δημιουργούν και δραματοποιούν φανταστικές 

ιστορίες και συνθήκες της πραγματικότητας (Γαλάνη, 2011). Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως εναλλακτικός τρόπος εκμάθησης και δημιουργικής 

απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Κοντογιάννη, 2000). Τα παιδιά μέσω του θεατρικού 

παιχνιδιού αποκτούν νέες γνώσεις, βελτιώνουν τις σωματικές κινήσεις τους και εκφράζουν τα 

συναισθήματα τους με ποικίλους τρόπους. Ιδιαιτέρα σημαντική είναι η συμβολή του θεατρικού 

παιχνιδιού στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη αυτών των παιδιών. Αρχικά, μέσα από το 

θεατρικό παιχνίδι και την ομαδική εργασία τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα βελτιώσουν τις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, στις οποίες συνήθως υστερούν. Η βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών θα τα βοηθήσει να απαλλαγούν από το άγχος μίας πιθανής 

αποτυχίας και από το φόβο της απόρριψης από τους συνομηλίκους, που ορισμένες φορές οδηγεί στην 

περιθωριοποίηση και απομόνωση τους (Κοντογιάννη, 2000). Επιπλέον, το θεατρικό παιχνίδι 

καλλιεργεί την συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών και παράλληλα  προωθεί το 

σεβασμό και την αποδοχή της «διαφορετικότητας» (Martello, 2001). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

αποδοχής και συνύπαρξης τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποκτούν θετική αυτοεικόνα και 

αυτοπεποίθηση και μία θετική στάση προς τη ζωή. 

 Ένα ακόμη είδος τέχνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και μη, είναι η χοροθεραπεία, η οποία όπως ορίζεται από την American Dance 

Therapy Association είναι η «ψυχοθεραπευτική τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί την κίνηση σαν μια 

δοκιμασία προώθησης της συναισθηματικής, νοητικής και φυσικής ολοκλήρωσης του ατόμου.»  Ο 

χορός διεγείρει την ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ του μυαλού και του σώματος βελτιώνοντας την 

εικόνα του σώματος και της χωρικής συνειδητοποίησης καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες. 

Αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων αποτελεί η κίνηση. Μέσω της κίνησης του σώματος, 

ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει μια σκέψη, μια άποψη για τον κόσμο γύρω του αλλά και για τον ίδιο 

του τον εαυτό, την οποία δεν μπορεί να την εκφράσει μέσω του λόγου. Το σώμα αποτελεί το μέσο 

και την κινητήρια δύναμη για την ενεργητική αυτή έκφραση. Μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας, ο 

μαθητής επαναλαμβάνει απλές δραστηριότητες – ασκήσεις , οι οποίες έχουν δομή και συνοχή, 

ενισχύοντας τις εμπειρίες του και τον έλεγχο των κινήσεων, αναπτύσσονται οι κοινωνικές του 

δεξιότητες και έτσι αποφεύγεται η περιθωριοποίηση και η απομόνωσή του.  

Άλλη μία μορφή τέχνης που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαίδευση είναι η 

αισθητική αγωγή. Η αισθητική αγωγή δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναδείξουν τις δημιουργικές 

πτυχές του εαυτού τους και να αναπτύξουν την φαντασία και τη εφευρετικότητα τους (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ, 

2012). Μέσα από τη ζωγραφική τα παιδιά μπορούν χωρίς λεκτικό τρόπο να αποτυπώσουν τα 
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συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Μέσα από τα έργα τους συνήθως τα παιδιά 

απεικονίζουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις σχέσεις τους με το οικογενειακό και το φιλικό 

περιβάλλον. Η αποκωδικοποίηση αυτών των εικαστικών έργων μπορεί να προσφέρει πλήθος 

πληροφοριών για την συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού (Kress & Leeuwen, 1996). 

Η καλλιτεχνική δημιουργία και η ικανότητα διαχείρισης των εικαστικών υλικών συμβάλλει στην 

αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, η 

ζωγραφική ενδείκνυται για τη δημιουργία ομάδων, μέσα από τις οποίες τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

αναπτύσσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η 

συνεργασία και η ενότητα.  

3. Αποτελέσματα ερευνών 

Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι η εικαστική τέχνη βοηθάει τα παιδιά με αυτισμό να 

κοινωνικοποιηθούν ομαλότερα και να  περιορίσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζουν 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ, 2012). Τα εικαστικά έργα ως μέσο διδασκαλίας προσελκύουν περισσότερο το 

ενδιαφέρον των μαθητών με ειδικές ανάγκες, από ότι ένα απλό κείμενο, συμβάλλοντας στην αβίαστη 

απόκτηση νέων γνώσεων (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ, 2012).   

Επιπλέον, οι εικαστικές τέχνες βοηθούν τα παιδιά, που δεν μπορούν να εκφράσουν λεκτικά τα 

συναισθήματά τους, τις ιδέες και τις σκέψεις τους, να εκφραστούν και να καλλιεργήσουν τον οπτικό 

γραμματισμό. Ανέκαθεν, άλλωστε τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους επιλέγουν να 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους με τη βοήθεια της ζωγραφικής και της χειροτεχνίας. Η οπτική 

γλώσσα επιτρέπει, στα άτομα με δυσκολίες την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών, 

συναισθημάτων (Malchiodi, 2009). Με βάση αυτή την κατεύθυνση οι εικαστικές τέχνες μπορούν αν 

εφαρμοστούν στα πλαίσια του σχολείου να λάβουν και θεραπευτικό χαρακτήρα, καθώς βοηθούν να 

εκφραστεί το καταπιεσμένο συναίσθημα και καλλιεργούν ένα οικείο έδαφος έκφρασης. 

Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 

συναισθηματικές και κοινωνικές τους συνδιαλλαγές. Σύμφωνα με έρευνες, ένας αποτελεσματικός 

τρόπος ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό είναι οι Κοινωνικές ιστορίες- 

Social Stories (Scattone, Tingstrom & Wilczynski, 2006). Οι κοινωνικές ιστορίες είναι μια μέθοδος 

που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του   1990 στην Αμερική από την Carol Gray και χρησιμοποιείται 

ακόμα και σήμερα για τη διδασκαλία παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αποτελούν 

σύντομες και εύληπτες ιστορίες, που διαθέτουν συγκεκριμένη μορφή και περιγράφουν καθημερινές 

κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες (Gray, 1998). Κύριος σκοπός 

των κοινωνικών ιστοριών είναι η κατανόηση και υιοθέτηση των κατάλληλων κοινωνικών 

συμπεριφορών από τα παιδιά με αυτισμό (Crozier & Tincani, 2005). Δηλαδή, τα παιδιά περιορίζουν 

τις μη επιθυμητές συμπεριφορές και αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές  δεξιότητες 

τους. Αυτές οι ιστορίες βοηθούν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν την έννοια της ενσυναίσθησης, 

δηλαδή την ικανότητα  να κατανοούν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά κάποιου άλλου 

ανθρώπου (Kuoch & Mirenda, 2003). Η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία για τη 

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Όλα τα παραπάνω έχουν θετική επίδραση στην αυτοεικόνα και 

την αυτοπεποίθηση του παιδιού, ιδιαίτερα όταν δίνεται έμφαση στην θετική συμπεριφορά του. Οι 

κοινωνικές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τα άτομα που αλληλεπιδρούν και ζουν με το 

αυτιστικό παιδί, όπως είναι οι δάσκαλοι και οι γονείς (Δίπλα, 2012). Βέβαια, είναι αναγκαίο η κάθε 

κοινωνική ιστορία να είναι σύμφωνη με το γνωστικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το παιδί (Gray & 

Garand,1993).  

4. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η τέχνη αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

μέσο διδασκαλίας και στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Διότι, μέσω αυτής δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά να ενταχθούν ομαλότερα στο κοινωνικό σύνολο, να αποκτήσουν γνωστικά 

εφόδια και να αναδείξουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους.    
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Η σχολική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εντάξει παιδαγωγικές μεθόδους 

που προάγουν και ενισχύουν την μοναδικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά και τον σεβασμό σε 

σχέση με την ατομικότητα. Απαλλαγμένη από αυταρχικές μεθόδους διδασκαλίας, έχοντας ως βάση 

την πίστη στην ανθρώπινη φύση, στοχεύει στο να δημιουργήσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες 

(Πυργιωτάκης, 2006).  Η ανακάλυψη του κόσμου από τα παιδιά πραγματοποιείται  με κινητήριο μέσο 

την φαντασία και την δημιουργικότητα. Στα προσχολικά χρόνια η δημιουργικότητα του παιδιού, το 

βοηθά να ξεφύγει από νόρμες, πεπατημένες οδούς και το σπρώχνει να χαράξει νέα μονοπάτια με 

αποτέλεσμα την γέννηση καινοτόμων ιδεών (Ζωγάκη, 2020). Σύμφωνα με τη Montessori, τα παιδιά 

φτάνουν στην κατάκτηση μιας γνώσης, όταν αφεθούν ελεύθερα στο να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα 

εργαστούν με οδηγό τα συναισθήματα τους. Η δημιουργική διάθεση και η παρατήρηση είναι 

συνυφασμένη με την παιδική ηλικία. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση όλων των στοιχείων 

του περιβάλλοντος στην πραγματικότητα, στο είναι του παιδιού (Μαγουλιώτης,  2002). 

    Η σύγχρονη ζωή, η τεχνολογική πλέον κοινωνία και εκπαίδευση, αφήνει λίγο χώρο λόγω 

των γρήγορων ρυθμών της, για να υπάρξει ελεύθερο παιχνίδι, σύνδεση με τη φύση και την τέχνη. Η 

έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί υποστηρίζει ότι η επαφή με τη φύση και την τέχνη μπορεί δρα σαν 

ρυθμιστής στα συναισθήματα του παιδιού, πως μακροπρόθεσμα αυτή η έλλειψη θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του άγχους, της κατάθλιψης. Η πραγματοποίηση μιας μελέτης ερευνών στη 

χρονική περίοδο από το 1990-2013 ανέδειξε πως η φύση μπορεί να καταστεί αρωγός για την 

ανάπτυξη του παιδιού, αντίθετα η έλλειψη επαφής με αυτή βάλλει αρνητικά την δημιουργικότητα 

και την εξέλιξη του παιδιού (Mustapa & Maliki & Hamzah, 2015). 

   Έρευνα που πραγματοποιήθηκε με παιδιά προσχολικής ηλικίας κατέληξε στο συμπέρασμα 

πως μετά από δραστηριότητες και παιχνίδι στη φύση, σε μέρος με πλούσια βλάστηση, χώμα και 

θάμνους, αυξήθηκε η συγκέντρωση των παιδιών (Martensson, 2009). Αντίστοιχες έρευνες έχουν 

διεξαχθεί σε παιδιά που έχουν λάβει διάγνωση ΔΕΠΥ. Μετά από επαφή  στο φυσικό περιβάλλον και 

ελεύθερο παιχνίδι μειώθηκε σημαντικά η εκδήλωση των συμπτωμάτων της διαταραχής, 

σημειώνοντας πιο υψηλές επιδόσεις σε τομείς που σχετίζονται με ακολουθίες οδηγιών και 

συγκέντρωση προσοχής (Taylor, 2001).  

   Η επαφή με την φύση βοηθά τους μικρούς εξερευνητές να ανακαλύψουν, να μεγαλώσουν, να 

ξορκίσουν φόβους, να αφεθούν στη φαντασία. Όλες οι αισθήσεις ξυπνούν, τα συναισθήματα 

ησυχάζουν και καλλιεργούνται ενδιαφέρονται που δρουν εσωτερικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών 

σαν σπίθα που σύντομα θα γεννήσει ιδέες, σκέψεις και καρπούς. Οι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί συνηγορούν στο ότι η έλλειψη έκθεσης και επαφής με φυσικά τοπία θα οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα στην αύξηση άγχους και κατάθλιψης. Το ελεύθερο παιχνίδι, η τέχνη και η επαφή με 

την φύση φαίνεται να αποτελεί τρίπτυχο που άγει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

(Κοτσαμπόπουλος & Γαλανάκη, 2018). 

   Τα φυσικά υλικά (φύλλα, πέτρες, άμμος, ξύλα, κουκουνάρια), βοηθούν το παιδί να 

δημιουργήσει με μέσω την φαντασία έξω από το πλαίσιο, παύει να υπάρχει το όριο. Οι πέτρες 

μπορούν να φτιάξουν σχήματα, να δίνουν ήρωες σε ιστορίες, να γίνουν πύργοι. Τα φύλλα γίνονται 

το χρώμα και τα ξύλα μετατρέπονται σε σπαθιά, γράμματα, πρόσωπα, περιγράμματα. Αφυπνίζονται 

οι αισθήσεις και γεννιούνται αφηγήσεις, οι ήχοι από το τρεχούμενο νερό μιας πηγής και το θρόισμα 

των φύλλων δημιουργούν το πλαίσιο για να ανοίξει η σκέψη του ανθρώπου, ξεφεύγοντας από νόρμες 

και πλαίσια. Έτσι οι γνωστικές δεξιότητες αναπτύσσονται άρδην, δημιουργώντας νέες δυνατότητες 

εξέλιξης. Παιδιά με μαθησιακές, συμπεριφορικές δυσκολίες με αυτές τις προσεγγίσεις επωφελούνται 

καθώς δεν υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας (Κοτσαμπόπουλος & Γαλανάκη, 2018). 

   Η παρατήρηση της φύσης, η εξερεύνηση των υλικών που εγείρει τις αισθήσεις και αφυπνίζει 

το πνεύμα, δημιουργούν τον κόσμο μέσα στον οποίο το παιδί μπορεί να κλειδώσει απέξω τον φόβο 

αποτυχίας, το άγχος επίδοσης, τον αυτοματισμό της καθημερινότητας, συστήνοντας τον εαυτό του 

με την καινοτομία, την δημιουργικότητα και την εξέλιξη. 
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ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛIΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚH ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH 

ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥAΛΩΤΩΝ ΟΜAΔΩΝ 
 

Αναστασίου Μερόπη  

Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 

Λελεντζή Βασιλική  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Α., Μ.Εd 

 

Περίληψη 

Σκοπός της εν λόγω εισήγησης είναι ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διάρκειας δέκα 

διδακτικών ωρών με πληθυσμό-στόχο υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων. To θέμα του 

προγράμματος είναι «Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Διδασκαλίας».  

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 

προγράμματος με αναφορά στη στοχοθεσία και στην περιγραφή της διαδικασίας της διδασκαλίας με 

παράλληλη τεκμηρίωση της υιοθέτησης των κατάλληλων ενεργητικών διδακτικών μεθόδων, 

τεχνικών και μέσων. 

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών ευρημάτων 

από το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού και των στόχων του 

προτεινόμενου προγράμματος.    

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, διδακτική μεθοδολογία, ενεργητικές μέθοδοι 

διδασκαλίας, σχεδιασμός προγράμματος ενηλίκων 

1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια -δια μέσου των θεωρητικών της- 

τον εργασιακό χώρο «σαν ένα περιβάλλον μάθησης που μπορεί να αναβαθμίσει και να συμπληρώσει 

την τυπική εκπαίδευση και να τροφοδοτήσει την προσωπική ανάπτυξη μέσα από εργασία γεμάτη 

νόημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης» (Kolb, 1984, σελ.3-4, όπ. αναφ. στο Κόκκος, 2008, 

σελ.52). Ακολούθως, ένας οργανισμός λειτουργεί ως περιβάλλον μάθησης όταν «οι άνθρωποι 

αναπτύσσουν συνεχώς την ικανότητα τους να πετυχαίνουν τα αποτελέσματα που πραγματικά 

επιδιώκουν, διαμορφώνονται νέα εξελικτικά πρότυπα σκέψης, όπου η συλλογική φιλοδοξία 

απελευθερώνεται και όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς από κοινού πώς να μαθαίνουν» (Senge, 

1990a: 14, όπ. αναφ. στο Μπινιάρη, 2012, σελ.120). 

Στο επίκεντρο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ο διαφοροποιημένος τρόπος με τον οποίο οι 

ενήλικοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και οικειοποιούνται τη νέα γνώση. Αυτή είναι 

μία από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την οργάνωση 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους. Εκτός από αυτή, ο Eitington 

(2002) διατυπώνει τις ακόλουθες αρχές για την οργάνωση των προγραμμάτων αυτών: (α) η ολιστική 

προσέγγιση, (β) αλληλεπίδραση, (γ) η απροσδιοριστία όσον αφορά τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

(δ) η απελευθερωτική διάσταση της εκπαίδευσης για τους ενήλικους και (ε) η ποιοτική παράμετρος 

κατά την οργάνωση των προγραμμάτων.  

Ως προς την αποτελεσματική εκπαίδευση ενηλίκων, διακρίνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Εθελοντικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 

• Αποσαφήνιση του εκπαιδευτικού σκοπού και των εκπαιδευτικών στόχων 

• Άρτια οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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• Συνάφεια και σύνδεση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων 

• Αξιοποίηση των προτιμώμενων τρόπων μάθησης (learning styles) 

• ∆ιερεύνηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών εμποδίων των εκπαιδευομένων 

• ∆ιαμόρφωση μαθησιακού κλίματος που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, 

συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό 

•  Ενθάρρυνση και προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Κόκκος, 2005). 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται οι ομάδες 

του πληθυσμού με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, οι οποίες 

έχουν σημαντική δυσκολία ή/και αδυναμία «σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν 

ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, 

κοινωνική ασφάλιση κ.ά.)» (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2014). Στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας, ο όρος των ευάλωτων ομάδων αναφέρεται στις ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 

λόγω στοιχείων τους που συνδέονται με την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, την εθνοτική προέλευση 

και το εισόδημα. 

Η έννοια των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας αντανακλούν μία οπτική 

για την εκπαίδευση η οποία διαφοροποιείται από την οπτική της εκπαίδευσης κατά την οποία σκοπός 

της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση μίας προκατασκευασμένης γνώσης με τεχνικές επικεντρωμένες 

στον εκπαιδευτή. Αντίθετα, οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές ή «τεχνικές επικεντρωμένες στην 

ομάδα των εκπαιδευομένων» αποτελούν μία κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι τεχνικές: (α) 

καταιγισμός ιδεών, (β) ομάδες συζήτησης, (γ) ανοικτή συζήτηση), (δ) εργασία σε ομάδες, (ε) μελέτη 

περίπτωσης, (στ) παίξιμο ρόλων και (ζ) προσομοιώσεις (Jarvis 2004). 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα, πρέπει να 

επιλέγονται οι καταλληλότερες εκπαιδευτικές τεχνικές. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών 

τεχνικών αποτυπώνονται ως εξής:  

• Το αντικείμενο/η ύλη της διδακτικής ενότητας: Η φύση του προς μάθηση αντικειμένου 

σε συνδυασμό με τον σκοπό και τους διδακτικούς στόχους της ενότητας καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές που δύνανται να υιοθετηθούν στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος ή μίας διδακτικής ενότητας. 

• Τα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευομένων: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ομάδας των ατόμων που συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες που οφείλει να λαμβάνει υπόψη του 

ο εκπαιδευτής κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που προτίθεται να επιλέξει 

και να εντάξει στον σχεδιασμό του προγράμματος ή/και της ενότητας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται το μορφωτικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικές ανάγκες, ο τρόπος μάθησης των 

εκπαιδευόμενων κ.ά. 

• Η προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων: Κατά τον σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και της διδακτικής ενότητας ο εκπαιδευτής πρέπει να 

επιλέξει τις εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες -σε συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς 

στόχους της του εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και της διδακτικής ενότητας- προωθούν 

περισσότερο την ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων. 

• Η εξοικείωση του εκπαιδευτή με τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές: Όσο μεγαλύτερη 

είναι η εξοικείωση του εκπαιδευτή με τις εν λόγω τεχνικές τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες ορθής επιλογής της κατάλληλης κάθε φορά τεχνικής προκειμένου να 

επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι κάθε θεματικής ενότητας και κατ’ επέκταση της 

διδακτικής ενότητας.  

• Οι εκπαιδευτικές συνθήκες: Ο χώρος, ο χρόνος, η κατανομή της ύλης σε σχέση με τον 

διαθέσιμο χρόνο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο διαθέσιμος εξοπλισμός 
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σε συνδυασμό με τις υλικοτεχνικές υποδομές πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ άλλων 

υπόψη προκειμένου να υιοθετηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές (Καραλής 

2007). 

2. Κυρίως μέρος 

Ο ρόλος των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

είναι καθοριστικός. Στην παρούσα εισήγηση μέσω της περιγραφής ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος που προτείνεται να υλοποιηθεί από έναν φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων (ΚΕΚ, ΚΔΒΜ, 

ΣΔΕ, κ.ά.) τεκμηριώνεται η ανάγκη υιοθέτησης ενεργητικών διδακτικών μεθόδων για την επίτευξη 

του σκοπού και των στόχων του παρουσιαζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Ο φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων» ζήτησε τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας δέκα (10) 

διδακτικών ωρών με θέμα: «Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές Διδασκαλίας». 

Στο εν λόγω πρόγραμμα ο πληθυσμός στόχος είναι είκοσι (20) υποψήφιοι εκπαιδευτές 

ενηλίκων-μελών κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Ο πληθυσμός αυτός αποτελείται από άνδρες και 

γυναίκες, ηλικίας από είκοσι πέντε (25) ως πενήντα (50) ετών, οι περισσότεροι έγγαμοι με παιδιά, 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι, διαφόρων ειδικοτήτων και κάποιοι από αυτούς είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Ο πληθυσμός στόχος έχει επαγγελματική εμπειρία από πέντε (5) έως 

είκοσι (20) έτη.   

Σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων ο σκοπός είναι μια δήλωση προθέσεων που 

αναφέρεται στα αναμενόμενα αποτελέσματα (Γιαννακοπούλου 2014) και από την άλλη όμως οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι είναι εκείνοι που προσδιορίζουν τα αποτελέσματα «κατά τρόπο συγκεκριμένο 

και ελέγξιμο, ώστε να αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται» (Κόκκος & Λιοναράκης, 

1998, σελ.134). 

Για τους Courau (2000), Noye και Piveteau (1999), Jarvis (2004), Brookfield (1996), Rogers 

(1999), Κόκκος και Λιοναράκης (1998) και Κόκκος (2005) οι εκπαιδευτικές τεχνικές αποτελούν 

θέμα ύψιστης σημασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, δεδομένου ότι η επιλογή της κατάλληλης 

τεχνικής θα ενεργοποιήσει και εν συνεχεία θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.  

Όπως αναφέρει η Γιαννακοπούλου (2014), οι στόχοι μίας διδακτικής ενότητας κατανέμονται 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Ο Χασάπης (2000) αναφέρει ότι στη διατύπωσή τους 

πρέπει να περιλαμβάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, οι τυπικές συνθήκες 

εμφάνισής τους και τα κριτήρια επάρκειάς τους. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι οι εξής: 

• Σε επίπεδο γνώσεων: 

Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν τις «Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Διδασκαλίας» με σκοπό να τις συνθέτουν και να τις εναλλάσσουν. 

• Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

Να είναι ικανοί οι εκπαιδευόμενοι να επεξηγούν τα εμπόδια που προκύπτουν σε κάθε 

ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική διδασκαλίας, με σκοπό να τα επιλύσουν και να 

αντιμετωπίσουν χωρίς λάθος.  

• Σε επίπεδο στάσεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις ενεργητικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Επιπρόσθετα, κάθε διδακτική ενότητα πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τη δύναμη της ομάδας 

στόχου, δηλαδή τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, τη δυναμική τους, τους στόχους και τις 

επιδιώξεις τους (Γιαννακοπούλου, 2014). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η διαμόρφωση 

των υποενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
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Πίνακας 1: Οι υποενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Θέματα Διδακτικές ώρες Εκπαιδευτικές 

τεχνικές 

Εκπαιδευτικά Μέσα 

Ορισμός των 

ενεργητικών 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

διδασκαλίας – 

προσδιορισμός 

ρόλων  

Δύο (2) διδακτικές 

ώρες 

Καταιγισμός ιδεών, 

ομάδες εργασίας 

Πίνακας, έντυπα 

Εμπόδια των 

ενεργητικών 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

διδασκαλίας 

Τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες 

Ομάδες εργασίας, 

μελέτη περίπτωσης, 

συζήτηση  

Η/Υ, διαδραστικός 

πίνακας, βίντεο, 

τηλεόραση 

Αντιμετώπιση 

προβλημάτων των 

ενεργητικών 

εκπαιδευτικών 

τεχνικών 

διδασκαλίας και 

ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης 

Τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες 

Ομάδες εργασίας, 

συζήτηση, παιχνίδι 

ρόλων 

Έντυπα  

 

Ειδικότερα, ο κύκλος μάθησης του Colb αρχίζει με την εμπειρία, προχωρεί επάνω στην εμπειρία 

και καταλήγει στην πράξη (Rogers, 1999). Κατά παρόμοιο τρόπο, οι εκπαιδευτικές τεχνικές πρέπει 

να στηρίζονται πάνω στον κύκλο της μάθησης, καθώς και στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων 

και των στόχων τους. 

Μέσα από τις κατάλληλες τεχνικές που επιλέγονται η γνώση δύναται να γίνει πράξη και το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων να μείνει αμείωτο (Κόκκος, 2008).  

Πιο συγκεκριμένα, με το παιχνίδι ρόλων οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τα βιώματά τους μπορούν 

να κατανοήσουν μία κατάσταση και ενδεχομένως να την επανεξετάσουν αλλά και να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).  

Με τον καταιγισμό ιδεών οι διδασκόμενοι μέσω της υποκίνησης αβίαστα μπορούν να προβούν 

σε ελεύθερη έκφραση ιδεών χωρίς ενδοιασμούς (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

 Οι ομάδες εργασίας λειτουργώντας συλλογικά βοηθούν την ανάπτυξη της ομαδικότητας με 

στόχο την ανταλλαγή απόψεων. Η σύνθεση των ομάδων εργασίας είναι ανομοιογενής (μικτή 

σύνθεση) ώστε να μπορούν όλοι να συμμετέχουν αμοιβαία χωρίς ανταγωνισμό (Κόκκος & 

Λιοναράκης, 1998). 

Επίσης, με την μελέτη περίπτωσης κάθε εκπαιδευόμενος, είτε ατομικά είτε ομαδικά στις ομάδες 

εργασίας, διερευνά τις περιπτώσεις ώστε να εντοπισθούν οι δυσκολίες των ενεργητικών 

εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας και να σημειωθούν ερωτήματα που στη συνέχεια θα χρειαστεί 

να επεξεργαστούν (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

Τέλος, με την συζήτηση ο εκπαιδευτής υποκινεί τους διδασκόμενους να αιτιολογήσουν τη γνώμη 

τους μέσα από μια σειρά ερωτήσεων (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

Με βάση τα προαναφερθέντα οι συγκεκριμένες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  διδασκαλίας 

είναι οι πλέον κατάλληλες για την επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος (Ορισμός των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας – 
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προσδιορισμός ρόλων, εμπόδια των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας, 

αντιμετώπιση προβλημάτων των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας και ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης) σε συνάρτηση με τον εκπαιδευτικό σκοπό και τους στόχους του εν λόγω 

προγράμματος. 

3. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν ότι προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός 

και οι στόχοι του ανωτέρω περιγραφόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να έχουν 

εξασφαλισθεί ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις.  

Καταρχάς, ο εκπαιδευτής ενός τέτοιου είδους εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει να 

επικεντρώνεται στις γνώσεις που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι και όχι σε όσα έχει διδάξει ο ίδιος, 

ακόμη κι αν είναι συγκεκριμένη η ποσότητα της διδακτέας ύλης. Αν και πρόκειται για εκπαιδευτική 

διαδικασία, με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, σκοπό και επιμέρους στόχους, εκπαιδευτικά μέσα, 

καθώς και εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, ο εκπαιδευτής οφείλει να επιδεικνύει ευελιξία, και 

υψηλού βαθμού ανεξαρτησία από τις σημειώσεις του και να λαμβάνει υπόψη του ότι, δεδομένου πως 

τα εκπαιδευτικά μέσα και οι εκπαιδευτικές τεχνικές υπηρετούν τον σκοπό της διδασκαλίας και όχι 

το αντίθετο, απαιτείται να προβεί σε σωστή επιλογή των κατάλληλων εργαλείων έτσι ώστε να 

υπηρετούν κάθε φορά συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους (Καραλής, 2007). 

Επιπρόσθετα, καθ’όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, και προκειμένου να 

εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν ο σκοπό και οι στόχοι του, ο εκπαιδευτής απαιτείται να αξιοποιεί 

καταλλήλως τον προβλεπόμενο χώρο εκπαίδευσης, να κινείται σε αυτόν και να έχει αίσθηση αυτού, 

καθώς και της ομάδας των εκπαιδευομένων. Επίσης, η επιλογή των πιο συμμετοχικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών, η εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ο εμπλουτισμός 

της εισήγησης με παραδείγματα που ανακαλούν την εμπειρία των εκπαιδευόμενων, καθώς και η 

υιοθέτηση τεχνικών που εμπλέκουν και ενεργοποιούν τους εκπαιδευόμενους διασφαλίζει ότι η 

εισήγηση θα επιφέρει τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τέλος, μία ακόμη παράμετρος 

που οφείλει να λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως το ανωτέρω 

είναι η ανάγκη βλεμματικής επαφής με όλους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και η επίγνωση ότι 

υπάρχουν χρονικά όρια ως προς το πόσο δύνανται οι εκπαιδευόμενοι να ανεχθούν τη μονοδιάστατη 

και μονόδρομη επικοινωνία (Καραλής, 2007). 

Επίσης, απαραίτητη είναι η επεξήγηση κάθε νέας έννοιας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής 

καθ’όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και η σύνδεσή της με τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις της ομάδας των εκπαιδευόμενων. Τέλος, είναι χρήσιμο να έχουν οι εκπαιδευόμενοι μία 

πλήρη εικόνα («χάρτη») της εισήγησης που πρόκειται να ακολουθήσει. Όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνουν οι Noye-Piveteau (1999: 37) «για να υπάρχει σωστή επαφή και καλή επικοινωνία, 

πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα τρεις φορές. Την πρώτη φορά πρέπει να ανακοινώσουμε 

ότι πρόκειται να μιλήσουμε για το δείνα θέμα... τη δεύτερη φορά, πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα 

και την τρίτη φορά πρέπει να πούμε ότι μιλήσαμε για το θέμα αυτό». 

Συμπερασματικά, ο σκοπός και οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος που 

παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, το οποίο έχει διάρκεια δέκα διδακτικών ωρών 

με πληθυσμό-στόχο υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων και θέμα: «Ενεργητικές Εκπαιδευτικές 

Τεχνικές Διδασκαλίας» δύνανται να επιτευχθούν αν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του 

ληφθούν υπόψη οι θεωρητικές αρχές και τα εμπειρικά δεδομένα του επιστημονικού πεδίου της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με επίκεντρο την υιοθέτηση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών 

διδασκαλίας. Ο ρόλος τους στην επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος και κατ’ επέκταση στην 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων είναι καθοριστικός. 
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Περίληψη 

Σκοπός της εν λόγω εισήγησης είναι να καταδειχθεί η αναγκαιότητα της επικοινωνίας και της 

αξιολόγησης στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση.  

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται αναλυτικά ο καθοριστικός ρόλος της επικοινωνίας των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση για την 

επιτυχή έκβαση αυτής. Τα μοντέλα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης που 

σχεδιάζονται με αυτό το δεδομένο προωθούν τον πλουραλισμό και την ευελιξία και διευκολύνουν τη 

μάθηση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. 

Τέλος, αναλύεται ο ρόλος της αξιολόγησης στη διασφάλιση της ποιότητας της εξ Αποστάσεως 

εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Αποδεικνύεται ότι αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε 

να εξασφαλιστεί (α) η ανατροφοδότηση των ενεργειών και των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης, (β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και 

παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και (γ) η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων 

πόρων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, διαβίου μάθηση, επικοινωνία, αξιολόγηση  

 

1. Εισαγωγή 

Η επικοινωνία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ) και της 

διαβίου μάθησης (δβμ), καθώς μέσω της ευελιξίας της και της πολυμορφικότητάς της επιτυγχάνεται 

η προώθηση και η κατάκτηση της μαθησιακής διαδικασίας (Λιοναράκης, 2009). Επιπλέον, η ανάγκη 

για σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή καινούριων στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων σε 

συνδυασμό με την ανατροφοδότηση για την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα που αφορά 

στις διδακτικές μεθόδους αλλά και στο διδακτικό υλικό, κάνουν επιτακτική την ενσωμάτωση της 

αξιολόγησης στην εξΑΕ και τη δβμ (Μακράκης, 1998).  

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδείξει τις μορφές και τη σημασία της επικοινωνίας, 

καθώς και την αναγκαιότητα εφαρμογής της αξιολόγησης στην εξΑΕ και τη διαβίου μάθηση. Πιο 

συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται έννοιες που συνδέονται με την επικοινωνία και την αξιολόγηση 

στην εξΑΕ και στη δβμ, αναφέρονται τα σχετικά άρθρα που επιλέχθηκαν για τη διερεύνηση του  και 

οι λόγοι επιλογής αυτών και των πηγών τους, επισημαίνονται οι μορφές επικοινωνίας και οι λόγοι 

που καθιστούν αναγκαία την επικοινωνία στην στην εξΑΕ και τη δβμ και τέλος γίνεται αναφορά 

στην αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της αξιολόγησης στην εξΑΕ και τη δβμ.  
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Ως εκπαίδευση από απόσταση ορίζεται η μέθοδος εκπαίδευσης όπου ο εκπαιδευόμενος, ενώ 

βρίσκεται μακριά από τον εκπαιδευτή του, καθοδηγείται και υποστηρίζεται από αυτόν μέσω 

διάφορων μορφών επικοινωνίας (Ματραλής, 1998). Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εκπαίδευσης 

από απόσταση περιλαμβάνουν τον εκπαιδευόμενο, οποίος είναι απομακρυσμένος, το εκπαιδευτικό 

υλικό, που διαμορφώνεται ειδικά προκειμένου να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης από 

απόσταση και οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη. 

Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο (ή περισσότερων) ανθρώπων, μέσω της 

οποίας αναπτύσσονται σχέσεις (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Μέσω της επικοινωνίας μεταδίδονται 

πολλές από τις σκέψεις και πολλά από τα συναισθήματα μέσω των λέξεψν, φράσεων. 

Η αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία συγκέντρωσης, ανάλυσης και ερμηνείας 

στοιχείων που επιτρέπει να γίνουν κρίσεις για την αξία και την αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης (Dolley, 1994). 

Ο όρος δια βίου εκπαίδευση έχει επικρατήσει να αναφέρεται σε όλους τους τύπους της 

εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική και άτυπη) και ταυτόχρονα παραπέμπει και σε «μια φιλοσοφική 

έννοια σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται σαν μια μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει 

κατά τη γέννηση και διαρκεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής» (CEDEFOP, 1996, 80). Η δια βίου 

εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση του συνόλου των μορφωτικών δραστηριοτήτων (τυπικής, μη-

τυπικής και άτυπης) όλων των επιπέδων, που επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό 

συνεχές, σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική 

πραγματικότητα. Η δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ευκαμψία στο χρόνο, το χώρο, το 

περιεχόμενο και τις τεχνικές διδασκαλίας. 

Η δια βίου μάθηση αναφέρεται στη θεώρηση ότι η παιδεία των ανθρώπων είναι μία διαδικασία 

η οποία διαρκεί από τη γέννησή τους ως τον θάνατό τους. Επομένως, δεν περιλαμβάνει μόνον τη 

βασική εκπαίδευση και τις σπουδές αλλά διευρύνεται, περιλαμβάνοντας και άλλους τομείς υπό την 

έννοια ότι συνεχίζεται καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ως εκ τούτου, δύναται να εμπεριέχει 

πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια. Ήδη από την αρχαία εποχή είχε 

επισημανθεί η σημασία της έννοιας της διαβίου μάθησης. Στο πέρασμα των χρόνων επιστήμονες, 

φιλόσοφοι, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί κ.ά. διακήρυτταν ότι οι άνθρωποι δε σταματούν ποτέ να 

αποκτούν νέες γνώσεις ότι κάθε μέρα δυνητικά αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα. Παραδειγματικά 

αναφέρεται η γνωστή ρήση του Σωκράτη: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα». 

2.2. Άρθρα και λόγοι επιλογής αυτών και των πηγών τους 

Τα άρθρα τα οποία έχουν επιλεγεί προκειμένου να διερευνηθεί το αντικείμενο του θέματος της 

παρούσας εισήγησης είναι τα εξής:  

1. Anastasiades, P., & Iliadou, C. (2010). Communication between tutors-students in DL. A case 

study of the Hellenic Open University. In European Journal of Open, Distance and E-learning, 

2010/II.  

2. Ζυγούρης, Φ., & Μαυροειδής, Η. (2011). Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκομένων στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του 

Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. 

3. Angelaki, C., & Mavroidis, I. (2013). Communication and Social Presence: The Impact on Adult 

Learners’ Emotions in Distance Learning. In European Journal of Open, Distance and 

eLearning,16(1),(pp.78-93). 

Η θεματολογία των προαναφερθέντων άρθρων εστιάζεται στις αποτελεσματικές μορφές 

επικοινωνίας και στη συμβολή αυτής στην επιτυχή ολοκλήρωση προγραμμάτων. Τα συγκεκριμένα 

άρθρα επιλέχτηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της επικαιρότητας.  
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Ειδικότερα, πρόκειται για δημοσιεύσεις  ουσιαστικές και επιστημονικά επιλεγμένες γνώσεις που 

παρουσιάζονται στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, η θεματολογία τους 

είναι σχετική με το υπό διερεύνηση θέμα, τα αποτελέσματα των ερευνών αποτυπώνουν τη σύγχρονη 

πραγματικότητα και αποφεύγονται απαρχαιωμένες γνώσεις. Εκτός αυτών, τα δομικά χαρακτηριστικά 

των ερευνών οργανώνουν το περιεχόμενο διευκολύνοντας τη μελέτη και την κατανόησή τους 

(περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, ενότητες). Επιπρόσθετα, ο σκοπός καθεμίας από τις επιλεγμένες έρευνες 

δεν αποτελεί επανάληψη προηγούμενης έρευνας, ο αριθμός των δειγμάτων είναι επαρκής, 

χρησιμοποιούνται πρωτογενείς πηγές, γίνεται αντικειμενική παρουσίαση των στοιχείων και 

αποφεύγεται η προκατάληψη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, τα άρθρα περιλαμβάνονται 

σε εθνικά αξιολογημένα περιοδικά, όπου αναφέρονται οι επιστημονικές επιτροπές, καθώς και οι 

κριτές που ελέγχουν τις εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται.  

Συμπερασματικά, η επιλογή των τριών άρθρων και των πηγών τους έγινε βάσει κριτηρίων 

εγκυρότητας, αξιοπιστίας και επικαιρότητας, τα οποία εξειδικεύονται (α) στην επιστημονικότητα των 

γνώσεων, (β) στο σύστημα κριτών των πηγών, (γ) στην επίκαιρη θεματολογία των άρθρων και των 

πηγών τους, (δ) στη δομή τους, (ε) στα στοιχεία συνοπτικής παρουσίασης πληροφοριών και (στ) σε 

στοιχεία των ερευνών (σκοποί, δείγμα κ.ο.κ.) (βλ. Παράρτημα). 

3 . Μορφές επικοινωνίας και αναγκαιότητα αυτής στην εξΑΕ και τη δβμ 

Στην εξΑΕ και τη δβμ η επικοινωνία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας δύναται να 

προσλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία στην 

εκπαιδευτική διεργασία: 

α) γραπτή (γραπτές επιστολές, φαξ, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

β) τηλεφωνική και  

γ) διαπροσωπική (Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΟΣΣ) (Λοϊζίδου- Χατζηθεοδούλου, 

Βασάλα, Κακούρη, Μαυροειδή, & Τάσιου, 2001). 

Αυτές οι μορφές επικοινωνίας συμβάλλουν στην υποστήριξη των σπουδαστών και την 

ανατροφοδότησή τους σχετικά με την απόδοσή τους και αποτελούν παράγοντες διαμόρφωσης 

δημιουργικών σχέσεων που προάγουν την αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των μελών της 

εκπαιδευτικής ομάδας (Λοϊζίδου- Χατζηθεοδούλου κ. συν., 2001). 

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας με βαρύνουσα σημασία στον χώρο της 

εξΑΕ  και της δβμ θεωρείται η διαπροσωπική επικοινωνία, διότι μέσω αυτής (α) ο εκπαιδευτής 

πληροφορείται άμεσα τις ανησυχίες και τις προσδοκίες κάθε εκπαιδευόμενου και (β) προσφέρεται η 

δυνατότητα για άμεση επίλυση αποριών, ανάπτυξη διεξοδικής συζήτησης για την αντιμετώπιση 

δυσκολιών και αλληλεπίδραση εκπαιδευτή–εκπαιδευόμενου, η οποία οδηγεί στην ψυχολογική 

υποστήριξη του διδασκόμενου αντισταθμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την απουσία της 

καθημερινής επαφής (Anastasiades & Iliadou, 2010· Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011).  

Η διαθεσιμότητα και η ανταπόκριση του διδάσκοντα, ο σεβασμός προς τους διδασκόμενους και 

η συναισθηματική υποστήριξη είναι αναγκαίοι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας 

ποιοτικής επικοινωνίας και οδηγούν στην υπέρβαση των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην 

επικοινωνία (Anastasiades & Iliadou, 2010· Ζυγούρης & Μαυροειδής, 2011· Angelaki & Mavroidis, 

2013). 

Αντίθετα, οι εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι η επικοινωνία μεταξύ συμφοιτητών, αν και συμβάλλει 

στην άμβλυνση των αρνητικών συναισθημάτων καθώς συνειδητοποιούν ότι αντιμετωπίζουν κοινές 

ανησυχίες, είναι ήσσονος σημασίας (Angelaki & Mavroidis, 2013). 

Επίσης η γραπτή/ηλεκτρονική και η τηλεφωνική επικοινωνία θεωρούνται σημαντικές λόγω της 

αμεσότητας, του προσωπικού τόνου, καθώς και της δυνατότητας που δίνεται για επίλυση αποριών, 

επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών καθώς και για εμψύχωση του διδασκόμενου, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα (Anastasiades & Iliadou, 2010· Ζυγούρης & 

Μαυροειδής, 2011· Angelaki & Mavroidis, 2013). 
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Επιπρόσθετα, ο αναλυτικός και εποικοδομητικός σχολιασμός των γραπτών εργασιών δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτή να επικοινωνεί με κάθε εκπαιδευόμενο και να τον καθοδηγεί, 

αντισταθμίζει την απουσία της καθημερινής επαφής και συγχρόνως ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο 

στην επιτυχή συνέχιση των προσπαθειών του (Λιοναράκης, 2009). 

Συμπερασματικά, η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή επικοινωνίας, 

ενώ πολύ σημαντικές είναι επίσης η γραπτή/ηλεκτρονική, καθώς και η τηλεφωνική. Εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενοι θεωρούν ότι κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ποιοτικής επικοινωνίας διδάσκοντα–

διδασκομένου, καθώς αυτή οδηγεί στην αντικατάσταση των αρνητικών συναισθημάτων (φόβου, 

άγχους) από συναισθήματα ψυχικής και συναισθηματικής ανάτασης, προάγει την ανάπτυξη καλού 

μαθησιακού κλίματος και κατά συνέπεια συμβάλλει στην επιτυχή μαθησιακή πορεία των 

σπουδαστών. 

4. Αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εξΑΕ και τη δβμ 

Δεδομένου ότι η εξΑΕ είναι εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, κρίνεται επιτακτική η αξιολόγηση 

του προσφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στην ποιότητά του, της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού υλικού, της αποτελεσματικής χρήσης της διδακτικής μεθοδολογίας και τέλος των 

διαφόρων μορφών της που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Συνεπώς, η αξιολόγηση στο πεδίο αυτό 

αποτελεί αναγκαίο εργαλείο ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, δεδομένου ότι μέσω αυτής 

επιτυγχάνεται (α) η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, (β) η εξέλιξη της μάθησης, (γ) η 

αναβάθμιση του αναλυτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού, (δ) η εξέλιξη της 

ικανότητας των εκπαιδευτών και (ε) η δυνατότητα του ακριβούς προσδιορισμού της βοήθειας που 

χρειάζεται ένας φοιτητής, μειώνοντας έτσι την απόσταση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου επειδή δεν 

υφίσταται μεταξύ τους διαπροσωπική σχέση (Λιοναράκης & Σπανακά, 2010). 

Επιπρόσθετα, ειδικοί στο χώρο της αξιολόγησης όπως οι Dirr (1987), Holmberg (1987) κ.ά. (όπ. 

αναφ. στο Μακράκης, 1998) θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος εξΑΕ και δβμ 

εξαρτάται από την κατανόηση των συστατικών μερών του και των εξωγενών παραγόντων που τα 

επηρεάζουν. Άρα προκύπτει η ανάγκη αξιολόγησης της κοινωνικής πραγματικότητας του υπό 

εξέταση αντικειμένου καθώς και των επιμέρους παραγόντων του, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν 

τα αποτελέσματα ενός προγράμματος εξΑΕ και δβμ.  

Εκτός των προαναφερθέντων, αξίζει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση της προηγούμενης 

γνώσης, είτε αυτή είναι επίσημη είτε είναι ανεπίσημη, αποτελεί πολύτιμο μέσο, το οποίο δύναται να 

αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της δβμ. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους η αξιολόγηση της 

προηγούμενης γνώσης είναι τόσο σημαντικό εργαλείο για τη δβμ περιγράφονται όπως παρακάτω: 

Καταρχάς διευκολύνεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην επίσημη/τυπική εκπαίδευση και 

κατάρτιση και ενισχύονται στοιχεία όπως η εργασιακή ικανότητα και κινητικότητα, οι εργασιακές 

προοπτικές, η κοινωνική συμμετοχή και ιδίως η ενεργός συμμετοχή στα κοινά. Επιπλέον, ως 

διαδικασία αποτίμησης και μέτρησης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόμου, το 

συγκεκριμένο αυτό είδος αξιολόγησης στη δβμ ενδέχεται να ταυτίζεται με την πιστοποίηση των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος προσόντων. Επιπρόσθετα, η 

αξιολόγηση της προηγούμενης γνώσης δίνει στα άτομα τη δυνατότητα να προσδιορίσουν επακριβώς 

και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη κατέχουν, δηλαδή αποτελεί μία διαδικασία διαπίστωσης, 

τεκμηρίωσης και αναγνώρισης των προϋπαρχουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών, οι οποίες έχουν 

αποκτηθεί σε συνθήκες επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης ή/και σε 

οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες εκπαίδευσης με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά οριοθετούνται από 

Φορείς όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα εκπαίδευσης, αρχές πιστοποίησης κ.ά. Οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις που προαναφέρθηκαν αφορούν γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την 

εργασία, τις εμπειρίες από τη ζωή, την κατάρτιση, την ανεξάρτητη/ατομική μελέτη και ενασχόληση, 

τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, τα ενδιαφέροντα, τις οικογενειακές και κοινωνικές επιρροές 

και εμπειρίες. Η αναγνώριση όλων των παραπάνω στο πλαίσιο της αξιολόγησης της προηγούμενης 

γνώσης στη δβμ δύναται να χρησιμοποιηθεί ώστε να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε 
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επιμορφωτικά, σε ακαδημαϊκά προγράμματα, σε προγράμματα κατάρτισης είτε να πιστοποιηθεί η 

επαγγελματική ιδιότητα του ατόμου.  

5 . Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, ως προς την επικοινωνία, για να επιτευχθεί η πολυμορφικότητα, η ευελιξία και 

η προώθηση της μάθησης, χρειάζεται η διαμόρφωση και εφαρμογή μοντέλων εξΑΕ και δβμ με 

βασικό χαρακτηριστικό την επικοινωνία. Μέσω της επικοινωνίας οι εμπλεκόμενοι αποζητούν από 

τους διδάσκοντες τόσο εκπαιδευτική όσο και συναισθηματική υποστήριξη ώστε να ξεπεράσουν το 

άγχος, τους φόβους, την ανασφάλεια και την αγωνία που βιώνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών, 

αλλά και να μπορέσουν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα της εξΑΕ. Η δε 

αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία στην εξΑΕ και τη δβμ, καθώς οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση και 

βελτίωση της προσφοράς της και εν τέλει στην επιτυχία των στόχων ενός προγράμματος, καθώς μέσω 

αυτής επιτυγχάνεται η συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 

σχετικά με την ανατροφοδότηση ενεργειών που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης (Μακράκης, 1998).  

 

Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης άρθρων και πηγών τους 

• Εγκυρότητα: 

1. Η πηγή από όπου προέρχεται το άρθρο έχει σύστημα κριτών;  

2. Διατίθεται επιστημονική επιτροπή ώστε να δίνει συμβουλευτικά στους κριτές επιπλέον 

κριτήρια αν αυτό κριθεί σκόπιμο; 

3. Το άρθρο έχει πηγή: 

 α) επιστημονικό συνέδριο; 

 β) επιστημονικό περιοδικό; 

• Αξιοπιστία: 

1.Πόσες φορές έχει αναφερθεί από άλλους ερευνητές το συγκεκριμένο άρθρο; 

2.Οι σκοποί και οι στόχοι του άρθρου επεξηγήθηκαν με σαφήνεια; 

3.Η δομή του άρθρου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συντελεί στην σαφή κατανόησή του; 

4. Αν κάνατε αυτή τη μελέτη εσείς τι θα κάνατε διαφορετικά; 

• Επικαιρότητα: 

1.Παραθέτει το άρθρο επίκαιρη βιβλιογραφία; 

2.Είναι άρθρο επίκαιρο; 

3. Αποφεύγονται γνώσεις απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες; 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

Anastasiades, P., & Iliadou, C. (2010). Communication  between tutors-students in DL. A case study 

of the Hellenic Open University. In European Journal of Open, Distance and E-learning, 

2010/II. Ανακτήθηκε από: 

http://www.eurodl.org/materials/contrib/2010/Panagiotis_Chrysoula.pdf. 
Angelaki, C., & Mavroidis, I. (2013). Communication and Social Presence: The Impact on Adult 

Learners’ Emotions in Distance Learning. In European Journal of Open, Distance and 

eLearning,16(1),(pp.78-93). Ανακτήθηκε από : 

http://www.eurodl.org/materials/contrib/2013/Angelaki_Mavroidis.pdf 

Ζυγούρης, Φ., & Μαυροειδής, Η. (2011). Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκομένων στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του 

http://www.eurodl.org/materials/contrib/2010/Panagiotis_Chrysoula.pdf
http://www.eurodl.org/materials/contrib/2013/Angelaki_Mavroidis.pdf


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

407 

 

Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ., Open Education - The Journal for Open and Distance Education and 

Educational Technology,  7( 1),  69-86.   

Κόκκος, Α., & Λιοναράκης, Α. (1998). Ανοικτή και εξ αποστάσεως  εκπαίδευση -  . Σχέσεις 

διδασκόντων – διδασκομένων, τόμος Β, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Λιοναράκης, Α. (2009). Η εκπόνηση Μεθολογικής Προσέγγισης (Διδακτική) των Προγραμμάτων δια 

βίου εκπαίδευσης από απόσταση. Αθήνα: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. Ανακτήθηκε  από: 

http://www.slideshare.net/vservou/lionarakis-methodos 

Λιοναράκης, A., & Σπανακά, A. (2010). Η Βελτιωτική αξιολόγηση στην Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational 

Technology, 6(1 & 2). 

Λοϊζίδου – Χατζηθεοδούλου, Π., Βασάλα, Π., Κακούρης, Α., Μαυροειδής, Η., & Τάσιος, ΠΘ. 

(2001). Μορφές  επικοινωνίας στις σπουδές από απόσταση και η συμβολή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση των σπουδαστών της μεταπτυχιακής ενότητας Ανοικτή 

και εξΑΕ του Ε.Α.Π., 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 

Πάτρα, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π. www.eap.gr. 

Μακράκης, Β. (1998). Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. 

Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης, & Χ. Ματραλής (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Θεσμοί και λειτουργίες (Τόμος Α’, σελ. 245-298). Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ. 

Ματραλής, Χ. (1998). Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. 

Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης,. & Χ. Ματραλής (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Θεσμοί και λειτουργίες (Τόμος Α’, σελ. 95-124). Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ. 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

Dolley, J. (1994). Planning, monitoring and evaluating learning programmes. Buckingham: Open 

University Press. 

Cedefop – Centre for the development of vocational training (1996): Vocational Training Glossarium. 

Thessaloniki: CEDEFOP. 

 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Αυγερινούδη Δήμητρα- Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ01- Med Επιστήμες της Αγωγής 

 

Περίληψη 

Η  παρούσα  εργασία  εντάσσεται  σε  ερευνητικό  έργο  µε  στόχο τη μελέτη της επιρροής των 

κινήτρων και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για την επιλογή μεταξύ εργασίας στην ειδική ή 

γενική εκπαίδευση. Τα  αποτελέσματα  προέκυψαν  από  την  πραγματοποίηση  ποσοτικών ερευνών 

μέσω ερωτηματολογίου. Από τα συμπεράσματα διαφάνηκε ότι τα κίνητρα που αναγνωρίστηκαν για 

την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης είναι η αναγνώριση δύο εξωτερικών κινήτρων ως πλέον 

σημαντικά για τους εκπαιδευτικούς της, αυτό των οικονομικών απολαβών και αυτό του 

ελαχιστοποιημένου ωραρίου εργασίας συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα. Αντιστοίχως, οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα κίνητρα ένα αλτρουιστικό, 

αυτό της κοινωνικής συνεισφοράς και ένα εσωτερικό, αυτό της μεταφοράς των γνώσεων και των 

εμπειριών. Η τοποθέτηση σε διαφορετική περιοχή κάθε χρόνο δεν αποτελεί κίνητρο για κανέναν από 

τους εκπαιδευτικούς. Αναφορικά με τις προσδοκίες, οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης 

http://www.slideshare.net/vservou/lionarakis-methodos
http://www.eap.gr/
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αναγνωρίζουν ως μια από τις σημαντικότερες προσδοκίες αυτήν της κοινωνικής συνεισφοράς, ενώ 

της ειδικής εκπαίδευσης την επικοινωνία με τους συνάδελφους τους. Τέλος, ως μείζονος σημασίας 

ευρήματα αναδεικνύουν δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η 

ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας, τα οποία διαφοροποιούν τα κίνητρα και τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών και  επηρεάζουν την επιλογή τους. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κίνητρα, προσδοκίες, επιλογή, κατεύθυνση, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη ανάγκη για εκπαιδευτικούς ειδικής 

εκπαίδευσης. Η προαναφερθείσα κατάσταση είναι αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αιτία της εν λόγω αύξησης έγκειται στο γεγονός ότι με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι πλέον δυνατή η αναγνώριση περισσότερων μαθησιακών 

δυσκολιών, των οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή μέχρι πρότινος, επομένως η ιδιαίτερη 

αντιμετώπισή της με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν καθίστατο απαραίτητη. 

Τα κίνητρα και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών που επιλέγουν τη γενική έναντι της ειδικής 

εκπαίδευσης και το αντίστροφο, βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνών και  μελετών ώστε να καταστεί 

κατανοητή η επίδραση αυτών. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των σημαντικότερων 

κινήτρων και προσδοκιών των εκπαιδευτικών και αξιολόγησή τους σχετικά με την επίδραση στην 

επιλογή της κατεύθυνσης διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, θα γίνει ανάλυση και κατηγοριοποίηση των 

κινήτρων σε εσωτερικά, εξωτερικά και αλτρουιστικά και θα εξεταστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τα κίνητρα αυτά. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις προσδοκίες, με απώτερο 

σκοπό την κατανόηση του πλαισίου στο οποίο τα κίνητρα και οι προσδοκίες επιδρούν στην επιλογή 

της κατεύθυνσης διδασκαλίας. Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, η παρούσα παρουσίαση αποσκοπεί 

στη μελέτη των κινήτρων και των προσδοκιών καθώς και στην ερμηνεία της επιλογής των 

εκπαιδευτικών ανάμεσα στη γενική και ειδική εκπαίδευση, την εφαρμογή της έρευνας στα ελληνικά 

δεδομένα εν καιρώ οικονομικής κρίσης και τον εμπλουτισμό της υπαρχούσης βιβλιογραφίας με 

δεδομένα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. 

Εννοιολογικός προσδιορισμός - Κατηγοριοποίηση των κινήτρων 

Τα κίνητρα αποτελούν μια πολυδιάστατη έννοια και συχνά χρησιμοποιούνται για να 

πλαισιώσουν ευρύτερες έννοιες όπως η παρακίνηση και η διαδικασία εφαρμογής της (Μπουραντάς, 

2002). Για το λόγο αυτό ο σαφής διαχωρισμός και ο ακριβής προσδιορισμός της έννοιας των 

κινήτρων κρίνεται αναγκαίος. Η ψυχολογική διαδικασία μέσω της οποίας ένα σύνολο παραγόντων 

ωθεί, κινεί η παρασύρει ένα άτομο προς μια συγκεκριμένη ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών ορίζεται 

ως κίνητρο (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999). 

Η διάκριση των παραγόντων των κινήτρων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς καθορίζει και την 

επιμέρους κατηγοριοποίηση των κινήτρων σε εσωτερικά και εξωτερικά. (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 

1999). Εσωτερικά είναι τα κίνητρα των οποίων οι παράγοντες είναι εσωτερικοί και σχετίζονται με 

την ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από την δραστηριότητα που ασκεί. Σημειώνεται πως στα 

εσωτερικά κίνητρα απουσιάζει ο παράγοντας υλική αμοιβή ή ανταμοιβή για τη δραστηριότητα που 

λαμβάνει χώρα (Καψάλης, 1995). 

Ως εξωτερικά κίνητρα κατηγοριοποιούνται αυτά των οποίων οι παράγοντες είναι εξωτερικοί, 

όπως τα χρήματα, η αύξηση, η προαγωγή και το κύρος (Καψάλης, 1995). 

Στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται μια τρίτη κατηγορία κινήτρων, τα αλτρουιστικά, τα οποία 

αφορούν την αίσθηση της παροχής βοήθειας και καθοδήγησης προς τους διδασκόμενους που αντλεί 

ο διδάσκων όταν επιτελεί το έργο του (Phillips & Hatch, 1999). 
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Κίνητρα εκπαιδευτικών 

Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών αποτελούν υποσύνολο των κινήτρων που απαντώνται και στα 

υπόλοιπα επαγγέλματα. Για το λόγο αυτό ο καθολικός διαχωρισμός τους σε εσωτερικά και εξωτερικά 

είναι έγκυρος και θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα γίνει η μελέτη τους. Επιπροσθέτως τα 

αλτρουιστικά κίνητρα αποτελούν μια τρίτη κατηγορία στην οποία θα συγκαταλεχθούν κίνητρα που 

αφορούν αποκλειστικά το επάγγελμα των εκπαιδευτικών και δεν απαντώνται σε άλλα επαγγέλματα 

(Richardson & Watt, 2006). 

• Τα εξωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών είναι τα 

ακόλουθα : 

• Οι απολαβές. Οι απολαβές δύνανται να έχουν τη μορφή υλικών ή άυλων αγαθών καθώς και  

χρημάτων. Στην περίπτωση χρηματικών απολαβών, ως κίνητρο λειτουργεί η σταθερότητα 

του μισθού με ενδεχόμενο αύξησης καθώς και η έγκαιρη και άρτια καταβολή του. 

• Η επαγγελματική ασφάλεια. Η επαγγελματική ασφάλεια αποτελεί την εξασφάλιση εργασίας 

σε βάθος χρόνου χωρίς κίνδυνο απόλυσης. Το ελληνικό δημόσιο διακρίνεται για τη 

σταθερότητα της εργασίας που παρέχει, κατάσταση που μεταφράζεται ως κίνητρο. 

• Η κοινωνική επιρροή. Τα ερεθίσματα του κοινωνικού περιβάλλοντος λειτουργούν ως κίνητρα 

για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών. Ως κίνητρο λειτουργεί το κοινωνικό κύρος 

καταξιωμένων εκπαιδευτικών λόγω της άρτιας εκπαίδευσής τους και της αναγνωρισμένης 

καριέρας τους. 

• Οι προβλεπόμενες μέρες αδείας. Το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο ένας εκπαιδευτικός 

στην Ελλάδα απολαμβάνει διακοπές αποτελεί σημαντικό κίνητρο. Το γεγονός ότι τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα παραμένουν κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα αλλά και του καλοκαιριού, καθιστούν το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού ιδανικό για όσους επιδιώκουν να απολαμβάνουν πολλές μέρες 

άδειας κάθε χρόνο. 

• Το ωράριο εργασίας. Οι υποχρεωτικές ώρες εργασίας του εκπαιδευτικού είναι σημαντικά 

λιγότερες από το μέσο όρο των υπολοίπων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 

λειτουργεί ως κίνητρο για όσους επιδιώκουν να διαθέτουν προσωπικό ελεύθερο ή χρόνο με 

την οικογένειά τους (Λιακοπούλου, 2013). 

• Τα ακόλουθα εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών : 

• Η μετάδοση γνώσεων. Η διαδικασία μέσω της οποίας η πληροφορία που επιδιώκει να 

μεταφέρει ο εκπαιδευτικός στους εκπαιδευόμενους απαιτεί τη μετάφρασή της σε κατανοητά 

για τον εκπαιδευόμενο μηνύματα. Η μετάφραση και μετάδοση των πληροφοριών λειτουργεί 

ως κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς (Vlaicu, 2014). 

• Τα βιώματα του εκπαιδευτικού. Τόσο τα αρνητικά βιώματα όσο και τα θετικά βιώματα των 

εκπαιδευτικών δύνανται να λειτουργήσουν ως κίνητρα στον ψυχολογικό τομέα των 

εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός έχει ως κίνητρο την απόρριψη τακτικών που είχαν ως 

αποτέλεσμα αρνητικά βιώματα εις βάρος του κατά την εκπαίδευσή του και την εφαρμογή και 

βελτίωση τακτικών που επέφεραν θετικά βιώματα (Schutz, Crowder, & White, 2001). 

• Η εναλλακτική καριέρα. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αναγκάζουν πολλούς εν δυνάμει 

εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν κάποιο άλλο επάγγελμα ώστε να βιοποριστούν. Η επιθυμία 

τους να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί λειτουργεί ως κίνητρο θέτοντάς τους σε εγρήγορση σε 

κάθε πιθανή ευκαιρία που τους παρουσιάζεται για να εκπληρώσουν το όνειρό τους. 

• Η προσωπική ολοκλήρωση. Το κίνητρο της προσωπικής ολοκλήρωσης αφορά την επιδίωξη 

κάθε εκπαιδευτικού να συνεισφέρει τα μέγιστα δυνατά ώστε η εργασία του να 

αντικατοπτρίζεται στους εκπαιδευόμενους, επιτυγχάνοντας το σκοπό του έργου που επιτελεί 

(Manuel & Hughes, 2006). 

• Τα αλτρουιστικά κίνητρα που σχετίζονται με το επάγγελμα των εκπαιδευτικών συνοψίζονται 

παρακάτω : 
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• Η κοινωνική συνεισφορά. Το κίνητρο της κοινωνικής συνεισφοράς μεταφράζεται στην 

προσφορά κοινωνικού έργου από τη μεριά των εκπαιδευτικών προς τους εκπαιδευόμενους. 

Η κοινωνική συνεισφορά μπορεί να πάρει τη μορφή εκπαιδευτικής βοήθειας χωρίς κάποια 

χρηματική αμοιβή ως ανταπόδοση ή την οργάνωση εράνων για παροχή βοήθειας σε 

συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

• Βελτίωση κοινωνικής ισότητας. Η επιδίωξη της κοινωνικής ισότητας στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον αποτελεί κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς ώστε να αξιοποιούν τα διαθέσιμα μέσα 

και τεχνικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό την εξίσωση των οποιονδήποτε διαφορών 

που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι 

φυλετικές, οικονομικές, κοινωνικές, ωστόσο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ο εκπαιδευτής 

καλείται να επιτύχει την εξίσωσή τους επιδιώκοντας την ανιδιοτελή και ίση μεταχείριση όλων 

των εκπαιδευόμενων (Richardson & Watt, 2006). 

• Τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν για τα κίνητρα είναι τα κάτωθι: 

• Ποια είναι τα σημαντικότερα κίνητρα των εκπαιδευτικών για την επιλογή τους μεταξύ της 

ειδικής και γενικής εκπαίδευσης; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, έτη προϋπηρεσίας, 

οικογενειακή κατάσταση) όσον αφορά τα κίνητρα των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή 

τους μεταξύ της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης; 

Εννοιολογικός προσδιορισμός των προσδοκιών 

Οι προσδοκίες αποτελούν την αναμονή εκπλήρωσης επιθυμητών αντιλήψεων για μελλοντικά 

αποτελέσματα και καταστάσεις που αφορούν ένα άτομο για την έκβαση κυρίως των σκοπών και των 

στόχων του. Οι προσδοκίες στον εκπαιδευτικό τομέα αν και συνδέονται με τα κίνητρα, όμως δεν 

ταυτίζονται με αυτά (Μπασέτας, 1999), εντούτοις αποτελούν την κινητήρια δύναμη που κατευθύνουν 

τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών είτε με το συναίσθημα του φόβου, είτε της ελπίδας (Locke & 

Latham, 1991). 

Οι επαγγελματικές προσδοκίες αποτελούν τις προσδοκίες των εργαζομένων και αφορούν 

συνιστώσες όπως οι ευκαιρίες προώθησης και η δύναμη που διαθέτουν όσον αφορά την πορεία της 

καριέρας τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν παρεμφερείς προσδοκίες με το σύνολο των εργαζομένων των 

υπολοίπων κλάδων.  

Προσδοκίες εκπαιδευτικών 

Οι προσδοκίες που διαμορφώνει ένας εκπαιδευτικός για το επάγγελμά του εξαρτώνται από τα 

κίνητρά του. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται ότι εκπαιδευτικοί των οποίων τα κίνητρα είναι κυρίως 

εξωτερικά, αναπτύσσουν προσδοκίες οι οποίες διαμορφώνουν αφορούν το αντικείμενο των κινήτρων 

αυτών. Αντίστοιχα εκπαιδευτικοί με εσωτερικά ή αλτρουιστικά κίνητρα έχουν προσδοκίες που 

αφορούν το περιεχόμενο των κινήτρων αυτών. Παράδειγμα που αναδεικνύει τα προαναφερθέντα 

αποτελεί η διαμόρφωση προσδοκιών που αφορούν τις ανταμοιβές από εκπαιδευτικούς των οποίων 

τα κίνητρα σχετίζονται με τις απολαβές (Watt & Richardson, 2008). 

Μια δεύτερη συνιστώσα που επηρεάζει τις προσδοκίες είναι οι στόχοι που θέτουν οι 

εκπαιδευτικοί προς επίτευξη. Στην περίπτωση αυτή, οι προσδοκίες που διαμορφώνουν οι 

εκπαιδευτικοί για το επάγγελμά τους απορρέουν από τους τεθέντες στόχους. Κάθε στόχος συμβάλλει 

στη δημιουργία μιας αντίστοιχης προσδοκίας, για το λόγο αυτό η κατηγοριοποίηση των στόχων 

διευκολύνει και την ερμηνεία των προσδοκιών που απορρέουν από αυτούς. Η βασική 

κατηγοριοποίηση των στόχων περιλαμβάνει τους στόχους της αυτοολοκλήρωσης, της επίτευξης και 

της αποφυγής. Βάση αυτών των στόχων καθορίζονται και οι αντίστοιχες προσδοκίες που 

διαμορφώνονται (όπως αναφέρεται στο Καρκατζούνης, 2018). 

Οπότε με  βάση  τη  βιβλιογραφική  επισκόπηση  των  παραπάνω  όρων  προέκυψαν  τα  

ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα όσον αφορά τις προσδοκίες: 
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• Ποιες είναι οι σημαντικότερες προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την επιλογή τους μεταξύ 

της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, έτη προϋπηρεσίας, 

οικογενειακή κατάσταση) όσον αφορά τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

επιλογή τους μεταξύ της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης; 

Κυρίως μέρος 

Μέθοδος της έρευνας  

Για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με 
ερωτηματολόγιο σε σχολεία του Νομού Αττικής. Ο ερευνητικός σχεδιασμός ήταν δειγματοληπτικός 

και εφαρμόστηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικών ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις τους 
σε συγκεκριμένο τόπο και χρονική στιγμή (Creswell, 2011). 

Με βάση το σκοπό της έρευνας και των ερευνητικών ερωτημάτων, το δείγμα της έρευνας 

αποτελούν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη γενική και ειδική εκπαίδευση μόνιμοι και αναπληρωτές 
κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019. Η επιλογή του δείγματος ήταν αρχικά κατά συστάδες ώστε να 
υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα τόσο από μεριάς εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης όσο και 
ειδικής εκπαίδευσης (Robson, 2010). Εν συνεχεία, εφαρμόστηκε δειγματοληψία σε κάθε επιμέρους 

συστάδα για να συγκεντρωθεί το επιθυμητό αντιπροσωπευτικό δείγμα από τη μονάδα του πληθυσμού  
(Creswell, 2011). Από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι 89 ήταν της γενικής 
εκπαίδευσης και οι 64 της ειδικής εκπαίδευσης. 

Η  μέθοδος  συλλογής  δεδομένων  ήταν  το δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο  αποτελεί το 
ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την περισυλλογή των πρωτογενών στοιχείων. Το 
περιεχόμενο του ερωτηματολογίου περιέχει ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει 
ερωτήσεις με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα κίνητρα των 
εκπαιδευτικών και η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιέχει ερωτήσεις σχετικές με τις 

προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί. Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας για να συλλεχθούν τα 
δημογραφικά των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κατηγορική 
κλίμακα, ενώ στο δεύτερο και τρίτο μέρος χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα διαστημάτων με επιλογές 

απαντήσεων στις ερωτήσεις. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του 
στατιστικού εργαλείου SPSS Statistics, έκδοση 24.0. Για την περιγραφή των δημογραφικών 
στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν σχήματα που απεικονίζουν το πλήθος του δείγματος (n) και το ποσοστό 

που αυτό αντικατοπτρίζει (%). Για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή που εξετάστηκε, έγινε περιγραφική 
ανάλυση του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης ενώ στις περιπτώσεις βαθμικής κλίμακας 
παρατέθηκε και η διάμεσος. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης, ένα από τα 

σημαντικότερα εσωτερικά κίνητρα για αυτούς αποτελεί η ικανοποίηση να εργάζονται με παιδιά με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και η μεταφορά γνώσεων στα παιδιά από προσωπικές εμπειρίες 
που είχαν ώστε να τα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο να εξελιχθούν νοητικά και κοινωνικά. Επίσης, 

η κοινωνική ισότητα-κοινωνική αποδοχή που προωθούν οι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά αυτά στη 
σημερινή εποχή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ώστε η κοινωνία να απορροφήσει τα παιδιά αυτά 
ομαλότερα. Η προηγούμενη διδακτική εμπειρία αλλά και η επιπλέον επιμόρφωση ακολουθούσαν 
αρκετά χαμηλότερα στα κίνητρα για την επιλογή της ειδικής κατεύθυνσης διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με την προσωπική ολοκλήρωση μέσω των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί όταν τα βοηθάνε να ανταπεξέλθουν σε κάτι ίσως 
ανούσιο για τον υπόλοιπο κόσμο.  

Στην αντίπερα όχθη της γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα σημαντικότερα 
κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που την έχουν επιλέξει είναι κυρίως εξωτερικά. Με σειρά 
επιλέχθηκαν οι οικονομικές απόλαβες, το μειωμένο ωράριο εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, οι 
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άδειες και η μόνιμη θέση στο δημόσιο τομέα τα οποία ήταν από τα κυριότερα όχι μόνο ως εξωτερικά 

κίνητρα αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο των κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς της γενικής 
κατεύθυνσης διδασκαλίας. Σπανιότερα για την επιλογή τους έχουν ως κίνητρο την επιρροή από το 
οικογενειακό περιβάλλον, τις ηθικές αμοιβές αλλά και τη διαφορετική περιοχή τοποθέτησης κάθε 

χρόνο.  
Ως προς τα εσωτερικά κίνητρα διαπιστώνεται ότι σημαντικότερα για τους εκπαιδευτικούς που 

επέλεξαν τη γενική εκπαίδευση είναι η επιπλέον επιμόρφωση που μπορεί να τους παρέχουν είτε μέσα 

στο σχολείο είτε προσωπικά αλλά και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Το επόμενο υψηλότερο 
εσωτερικό κίνητρο είναι η προσωπική τους ολοκλήρωση μέσω των παιδιών. Ο εκάστοτε 
εκπαιδευτικός θέτει κάποιους στόχους, αν οι στόχοι αυτοί αφορούν τους μαθητές και επιτευχθούν 
τότε επέρχεται η προσωπική του ολοκλήρωση ως εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας ακολουθούν η βελτίωση της κοινωνικής ισότητας και λιγότερο η ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών αυτών για τα παιδιά που χρήζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν ότι τα αλτρουιστικά κίνητρα για 

τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης ήταν με τη σειρά: η ευθύνη που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί απέναντι στους μαθητές όχι μόνο γνωστικά αλλά και σαν "γονείς" εντός σχολικού 
περιβάλλοντος. Ακολουθούν, η ανιδιοτελή προσφορά όπως η αγάπη για τα παιδιά και η κοινωνική 
συνεισφορά ως προς τους μαθητές.  

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τις 
σημαντικότερες προσδοκίες των εκπαιδευτικών που επέλεξαν την ειδική εκπαίδευση έναντι της 
γενικής εκπαίδευσης ήταν: η αρωγή στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή και 

η επικοινωνία με τους συναδέλφους τους. Ειδικά, η αρωγή στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
του κάθε μαθητή είναι μια από τις σημαντικότερες προσδοκίες διότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και 
χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης και βοήθειας. Όσον αφορά την επικοινωνία ειδικά οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης χρειάζεται να είναι περισσότερο συνεργάσιμοι με άλλους 
εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων για χάρη των παιδιών αυτών. Μετέπειτα, διακρίνονται οι προσδοκίες 
που έχουν για τις χρηματικές τους απολαβές διότι ειδικά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 
που βιώνουν περισσότερο την μη ίση μεταχείριση τους από το κράτος ειδικά όταν τοποθετούνται 

μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η παροχή εθελοντικής βοήθειας ως εσωτερικά κίνητρα, το 
μειωμένο εργασιακό ωράριο ως εξωτερικό κίνητρο αλλά και η επιθυμία εκπλήρωσης καθήκοντος 
απέναντι σε αυτά τα παιδιά αποτελούν επιπλέον προσδοκίες για αυτούς. Επίσης, σημαντική είναι η 

προσδοκία για δυνατότητα προαγωγής σε διευθυντική θέση σε αντίθεση με τη συμμετοχή τους στη 
λήψη αποφάσεων. Ακολουθούν για αυτούς η μονιμότητα, η αναγνώριση του έργου τους από την 
πολιτεία όπως και η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση. Παρόλα αυτά, η  αναγνώριση πτυχίων αλλά και 

η γνωριμία νέων πόλεων είναι μια ελάχιστη προσδοκία για αυτούς.  
Στα ευρήματα που προέκυψαν από το πλαίσιο των προσδοκιών των εκπαιδευτικών της γενικής 

εκπαίδευσης είναι ότι υπάρχουν διαφορές στις προσδοκίες τους σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς 
που επέλεξαν την ειδική εκπαίδευση. Αρχικά, η πρώτη και σημαντικότερη προσδοκία τους ήταν οι 

σταθερές χρηματικές απολαβές που τους προσφέρονταν. Στη συνέχεια με σειρά αναγνωρίζονται η 
μετάδοση των γνώσεων, η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση αλλά και η συχνή επικοινωνία με τους 
συναδέλφους τους. Αρκετά σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς αυτούς είναι οι δίκαιες απολαβές 

από την πολιτεία και η μόνιμη θέση στο δημόσιο τομέα. Παρόλα αυτά, λιγότερο σημαντικές 
προσδοκίες έχουν για την αναγνώριση πτυχίων και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, η 
γνωριμία νέων πόλεων είναι μια μηδαμινή προσδοκία που έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν 

την γενική εκπαίδευση. 
Στους παρακάτω πίνακες αναφέρεται η ανάλυση των ακόλουθων μέτρων θέσης και διασποράς 

ως παραδείγματα για τα σημαντικότερα κίνητρα και τις σημαντικότερες προσδοκίες: 

•  (μέσος όρος)   

•  (διάμεσος 

•  (τυπική απόκλιση) 
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Πίνακας 1: Κίνητρα 

 

Κίνητρο 
Κατ/

ξη 
Γενική 

Κατ/

ξη 
Ειδική 

         

Οικονομικές απολαβές 1 
4

.26 
4 

0

.76 
5 

3

.97 
4 

0

.79 

Ελαχιστοποιημένο ωράριο εργασίας 2 
4

.21 
4 

0

.71 
4 

4

.00 
4 

0

.80 

Προσωπική ολοκλήρωση μέσω εργασίας 3 
4

.12 
4 

0

.77 
7 

3

.86 
4 

0

.75 

Κοινωνική ασφάλιση 4 
4

.02 
4 

0

.85 
6 

3

.88 
4 

0

.78 

Ανιδιοτελή προσφορά 5 
3

.98 
4 

0

.78 
12 

3

.59 
3 

0

.79 

Μεταφορά γνώσεων εμπειριών 6 
3

.96 
4 

0

.74 
2 

4

.25 
4 

0

.67 

Κοινωνική συνεισφορά 7 
3

.87 
4 

0

.77 
1 

4

.33 
4 

0

.70 

Βελτίωση κοινωνικής ισότητας – κοινωνική 

αποδοχή 
8 

3

.75 
4 

0

.74 
9 

3

.65 
3 

0

.76 

Ευθύνη απέναντι στους μαθητές 9 
3

.73 
4 

0

.81 
8 

3

.83 
4 

0

.71 

Άδειες (εορτών, καλοκαιριού, λοχείας) 10 
3

.64 
4 

0

.87 
11 

3

.61 
3 

0

.90 

Ικανοποίηση εργασίας με παιδιά ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών 
11 

3

.61 
4 

1

.01 
3 

4

.03 
4 

0

.97 

Μελλοντική προοπτική επαγγέλματος 12 
3

.54 
4 

0

.87 
10 

3

.62 
4 

0

.79 

Ηθικές αμοιβές πολιτείας 13 
3

.50 
3 

0

.94 
13 

3

.57 
4 

1

.01 

Προηγούμενη διδακτική εμπειρία 14 
3

.18 
3 

1

.47 
17 

2

.71 
3 

1

.38 

Επιμόρφωση και Ακαδημαϊκά προσόντα 15 
3

.18 
3 

0

.75 
15 

2

.96 
4 

0

.72 

Μόνιμη θέση στο δημόσιο τομέα 16 
2

.92 
3 

0

.68 
14 

3

.39 
3 

0

.57 

Επιρροή από οικογενειακό περιβάλλον 17 
2

.50 
2 

1

.06 
16 

2

.77 
3 

0

.86 

Διαφορετική περιοχή τοποθέτησης 18 
1

.56 
2 

0

.50 
18 

1

.42 
1 

0

.50 

         

 

Πίνακας 2: Προσδοκίες 

 

Προσδοκία 
Κατ/ξ

η 

Γενι

κή 

Κατ/

ξη 
Ειδική 

         

Επικοινωνία με τους συναδέλφους 5 
3

.80 
5 

0

.92 
2 

4

.32 
4 

0

.70 

Χρηματικές απολαβές 1 
4

.46 
3 

0

.61 
6 

3

.83 
4 

0

.71 

Παροχή εθελοντικής βοήθειας στους μαθητές 9 
3

.40 
3 

1

.07 
7 

3

.70 
4 

1

.08 

Εργασιακή ευελιξία 6 
3

.70 
4 

1

.05 
4 

4

.04 
4 

0

.98 
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Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση 3 
4

.00 
4 

0

.93 
5 

3

.91 
4 

1

.00 

Μετάδοση γνώσεων στα παιδιά 2 
4

.42 
5 

0

.68 
3 

4

.19 
4 

0

.77 

Δίκαιες απολαβές από τη πολιτεία 6 
3

.70 
4 

1

.10 
9 

3

.55 
4 

0

.93 

Επιθυμία επιτυχίας εκπλήρωσης καθήκοντος 8 
3

.56 
4 

1

.20 
10 

3

.17 
3 

1

.06 

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 13 
2

.83 
3 

0

.99 
14 

2

.41 
2 

0

.86 

Αναγνώριση πτυχίων 14 
2

.48 
3 

0

.90 
13 

2

.48 
3 

1

.07 

Δυνατότητα προαγωγής σε διευθυντική θέση 10 
3

.38 
4 

0

.83 
4 

4

.04 
4 

0

.98 

Αναγνώριση έργου από προϊσταμένους 12 
2

.90 
3 

1

.08 
11 

3

.16 
3 

1

.16 

Καθημερνό μειωμένο ωράριο εργασίας 11 
3

.36 
3 

1

.09 
12 

3

.04 
3 

0

.95 

Μονιμότητα 7 
3

.58 
4 

0

.92 
8 

3

.64 
4 

0

.97 

Γνωριμία καινούριων πόλεων 15 
1

.81 
2 

0

.80 
15 

1

.68 
1 

0

.80 

Αρωγή στις διαφορετικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες του κάθε μαθητή 
4 

3

.99 
4 

0

.83 
1 

4

.59 
5 

0

.60 

 

Αρχικά, τα αποτελέσματα της έρευνας που εξήχθησαν αναφορικά με το φύλο των 

εκπαιδευτικών και της επιλογής της εκπαίδευσης ανέδειξαν ότι κίνητρα όπως η βελτίωση κοινωνικής 

ισότητας και κοινωνικής αποδοχής των παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο για τη επιλογή της ειδικής 

εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως, κίνητρα όπως η  μελλοντική προοπτική του 

επαγγέλματος που έχουν οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο για τη επιλογή της γενικής 

εκπαίδευσης. Όσον αφορά το δημογραφικό χαρακτηριστικό της ηλικίας τα κίνητρα που παίζουν 

πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή της γενικής εκπαίδευσης είναι οι άδειες (καλοκαιριού, λοχείας, 

εορτών) και η κοινωνική ασφάλιση. Αντίθετα, για την επιλογή της ειδικής εκπαίδευσης μείζονος 

σημασίας αποτελεί η προσωπική ολοκλήρωση μέσω της εργασίας, η προηγούμενη διδακτική 

εμπειρία αλλά και οι άδειες (καλοκαιριού, λοχείας, εορτών), όπως και στη γενική εκπαίδευση. 

Σχετικά με το δημογραφικό χαρακτηριστικό των ετών προϋπηρεσίας, τα κίνητρα που έχουν 

σημαντική σχέση με την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης είναι η προσωπική ολοκλήρωση μέσω της 

εργασίας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική ασφάλιση και οι άδειες (καλοκαιριού, λοχείας, εορτών), 

ενώ για την επιλογή της ειδικής εκπαίδευσης, η ικανοποίηση μέσω της εργασίας με παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και κοινωνική ασφάλιση . Τέλος, η οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τα κίνητρα της ευθύνης απέναντι στους μαθητές 

και της προηγούμενης διδακτικής εμπειρίας όσον αφορά την επιλογή της εκπαιδευτικής κατεύθυνσης 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης. 

Τα ευρήματα σχετικά με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και τη σχέση αυτών με την επιλογή 

γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και του φύλου διαφάνηκε η συσχέτιση μεταξύ της προσδοκίας της 

αναγνώρισης του έργου από προϊσταμένους και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων με το φύλο 

στην επιλογή της γενικής εκπαίδευσης ενώ στην επιλογή της ειδικής εκπαίδευσης το φύλο παίζει 

σημαντικό ρόλο και κυρίως λόγω της μονιμότητας που προσφέρει ο δημόσιος τομέας. Όσον αφορά 

το δημογραφικό χαρακτηριστικό της ηλικίας οι προσδοκίες που έχουν σχέση με την επιλογή της 

ειδικής εκπαίδευσης είναι η παροχή εθελοντικής βοήθειας στους μαθητές, η επιθυμία επιτυχίας 

εκπλήρωσης καθήκοντος ενώ για την επιλογή της γενικής η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, η αναγνώριση πτυχίων, η δυνατότητα προαγωγής σε διευθυντική θέση, το μειωμένο 

ωράριο εργασίας, η μονιμότητα στο δημόσιο τομέα και η εργασιακή ευελιξία. Αναφορικά με τα έτη 
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προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών οι προσδοκίες που παίζουν ρόλο στην επιλογή της γενικής αλλά 

και της ειδικής εκπαίδευσης είναι μόνο το μειωμένο ωράριο εργασίας. Τέλος, η οικογενειακή 

κατάσταση επηρεάζει την επιλογή της γενικής εκπαίδευσης σχετικά με την εργασιακή ευελιξία που 

προσφέρει ενώ της ειδικής εκπαίδευσης τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές.  

Παρατίθενται παραδείγματα στατιστικών στοιχείων κινήτρων και δημογραφικών 

χαρακτηριστικών (Πίνακας 3) όπως και προσδοκιών (Πίνακας 4) όπου ο έλεγχος των υποθέσεων 

αφορά τον έλεγχο x2 παρατίθεται παρακάτω: 

• H0 (μηδενική υπόθεση) 

Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ έκαστου εξετασθέντος δημογραφικού χαρακτηριστικού και 

έκαστου εκ των υπό μελέτη κινήτρων 

• H1 (εναλλακτική υπόθεση) 

Εντοπίζεται σχέση μεταξύ έκαστου εξετασθέντος δημογραφικού χαρακτηριστικού και έκαστου 

εκ των υπό μελέτη κινήτρων 

Η απόρριψη ή όχι της μηδενικής υπόθεσης για κάθε κίνητρο εξαρτάται από τη σύγκριση της 

ασυμπτωτικής p-τιμής (δίπλευρης) και του τεθέντος επιπέδου σημαντικότητας α=0.05. Στην 

περίπτωση όπου ασυμπτωτικής p-τιμής (δίπλευρης) > α= 0.05, η μηδενική υπόθεση δεν 

απορρίπτεται, σε αντίθετη περίπτωση, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και η εναλλακτική υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή.: 

 

Κίνητρα 

Φύλο 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ του φύλου και του εν λόγω κινήτρου στην περίπτωση της 

γενικής εκπαίδευσης. 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ του φύλου και του εν λόγω κινήτρου στην περίπτωση της 

ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως φύλου, 

όσον αφορά το εν λόγω κίνητρο, είναι η γενική, με τις περισσότερες απαντήσεις να 

εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά». 

• Στην ειδική κατεύθυνση εντοπίζονται οι περισσότερες απαντήσεις στην απάντηση «Πολύ». 

• Τόσο οι άντρες όσο κι οι γυναίκες της γενικής κατεύθυνσης αναγνωρίζουν το εν λόγω κίνητρο 

«Αρκετά» σημαντικό 

• Τόσο οι άντρες όσο κι οι γυναίκες της ειδικής κατεύθυνσης αναγνωρίζουν το εν λόγω κίνητρο 

«Πολύ» σημαντικό 

Ηλικία των εκπαιδευτικών 

• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ηλικίας των εκπαιδευτικών και του εν λόγω κινήτρου στην 

περίπτωση της γενικής εκπαίδευσης. 

• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ του της ηλικίας των εκπαιδευτικών και του εν λόγω κινήτρου στην 

περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως ηλικιακής 

ομάδας, όσον αφορά το εν λόγω κίνητρο, είναι η γενική, με τις περισσότερες απαντήσεις να 

εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά» από εκπαιδευτικούς με ηλικία έως 30 ετών. 

• Στην ειδική κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί με ηλικία έως 30 ετών, αναγνωρίζουν το εν λόγω 

κίνητρο «Πολύ» σημαντικό.  

Έτη προϋπηρεσίας 

• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και του εν λόγω 

κινήτρου στην περίπτωση της γενικής εκπαίδευσης. 
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• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και του εν λόγω 

κινήτρου στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως ετών 

προϋπηρεσίας, όσον αφορά το εν λόγω κίνητρο, είναι η ειδική, με τις περισσότερες 

απαντήσεις να εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά» από εκπαιδευτικούς με έτη 

προϋπηρεσίας 1-10. 

• Στην ειδική κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί με έτη προϋπηρεσίας 11-20, αναγνωρίζουν το εν 

λόγω κίνητρο «Πάρα Πολύ» σημαντικό. 

Οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών 

• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και του εν λόγω 

κινήτρου στην περίπτωση της γενικής εκπαίδευσης. 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και του εν 

λόγω κινήτρου στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως της 

οικογενειακής κατάστασης, όσον αφορά το εν λόγω κίνητρο, είναι η γενική, με τις 

περισσότερες απαντήσεις να εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά».  

• Οι περισσότεροι έγγαμοι, στην ειδική εκπαίδευση, αναγνωρίζουν το εν λόγω κίνητρο ως 

«Πολύ» σημαντικό 

• Οι περισσότεροι άγαμοι, στη γενική εκπαίδευση, αναγνωρίζουν το εν λόγω κίνητρο ως 

«Αρκετά» σημαντικό 

• Στη μεν γενική εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί με τις περισσότερες απαντήσεις να εντοπίζονται 

στην απάντηση «Άλλο» αναγνωρίζουν το εν λόγω κίνητρο ως «Πολύ» σημαντικό, ενώ στη 

δε ειδική ως «Λίγο» σημαντικό. 

 

Πίνακας 3: Κίνητρα και Ηθικές αμοιβές πολιτείας 
 
 

 
Κ

ατ/ση 

Δημογρ

αφικό 

Κ

αθόλου 

Λί

γο 

Α

ρκετά 

Π

ολύ 

Π

άρα Πολύ 
  

 n % n % n % n % n % x
2 

p 

Φ
ύ

λ
ο
 

Γ

ενική 

Άντρας - - 5 
1

1.9 

1

9 

4

5.2 
8 

1

9 

1

0 

2

3.8 

4

.14 

.

246 
Γυναίκα - - 6 

1

4.3 

1

6 

3

8.1 

1

5 

3

5.7 
5 

1

1.9 

Σύνολο - - 
1

1 

1

3.1 

3

5 

4

1.7 

2

3 

3

8.2 
8 

2

3.5 

Ε

ιδική 

Άντρας - - 3 
8

.8 

1

0 

2

9.4 

1

3 

3

8.2 
8 

2

3.5 

4

.98 

.

173 
Γυναίκα - - 

1

0 

2

8.6 
7 

2

0 

1

3 

3

7.1 
5 

1

4.3 

Σύνολο - - 
1

3 

1

8.8 

1

7 

2

4.6 

2

6 

3

7.7 

1

3 

1

8.8 

Η
λ
ικ

ία
 

Γ

ενική 

έως 30 - - - - 
1

0 

6

2.5 
6 

3

7.5 
- - 

5

0.31 

.

000 

31-40 - - 
1

1 

3

1.4 

1

6 

4

5.7 
8 

2

2.9 
- - 

41-50 - - - - 9 
4

0.9 
3 

1

3.6 

1

0 

4

5.5 

50+ - - - - - - 6 
5

4.5 
5 

4

5.5 

Σύνολο - - 
1

1 

1

3.1 

3

5 

4

1.7 

2

3 

2

7.4 

1

5 

1

7.9 

Ε

ιδική 
έως 30 - - - - 2 

1

3.3 

1

3 

8

6.7 
- - 

6

6.12 

.

000 
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31-40 - - 
1

3 

4

3.3 

1

1 

3

6.7 
6 

2

0 
- - 

 

41-50 - - - - 4 
2

1.1 
7 

3

6.8 
8 

4

2.1 

50+ - - - - - - - - 5 
1

00 

Σύνολο - - 
1

3 

1

8.8 

1

7 

2

4.6 

2

6 

3

7.7 

1

3 

1

8.8 

Π
ρ

ο
ϋ

π
η

ρ
εσ

ία
 

(Έ
τ
η

) 

Γ

ενική 

1-10 - - 
1

1 

1

8.3 

3

0 

5

0 

1

3 

2

1.7 
6 

1

0 

3

1.00 

.

000 

11-20 - - - - 4 
2

8.6 
4 

2

8.6 
6 

4

2.9 

21-30 - - - - 1 
1

2.5 
6 

7

5 
1 

1

2.5 

31 και 

άνω 
- - - - - - - - 2 

1

00 

Σύνολο - - 
1

1 

1

3.1 

3

5 

4

1.7 

2

3 

2

7.4 

1

5 

1

7.9 

Ε

ιδική 

1-10 - - 
1

3 

2

5.5 

1

5 

2

9.4 

1

8 

3

5.3 
5 

9

.8 

1

8.23 

.

033 

11-20 - - - - 2 
1

6.7 
5 

4

1.7 
5 

4

1.7 

21-30 - - - - - - 3 
6

0 
2 

4

0 

31 και 

άνω 
- - - - - - - - 1 

1

00 

Σύνολο - - 
1

3 

1

8.8 

1

7 

2

4.6 

2

6 

3

7.7 

1

3 

1

8.8 

Ο
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ο
γ
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α

κ
ή

 

κ
α

τ
ά

σ
τ
α

σ
η

 

Γ

ενική 

Έγγαμο

ς 
- - 3 

8

.8 

1

2 

3

5.3 
9 

2

6.5 

1

0 

2

9.4 

1

.56 

.

073 

Άγαμος - - 4 
1

2.1 

1

9 

5

7.6 
7 

2

1.2 
3 

9

.1 

Άλλο - - 4 
2

3.5 
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Προσδοκίες  

Φύλο 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ του φύλου και της εν λόγω προσδοκίας στην περίπτωση της 

γενικής εκπαίδευσης. 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ του φύλου και της εν λόγω προσδοκίας στην περίπτωση της 

ειδικής εκπαίδευσης.    

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως φύλου, 

όσον αφορά την εν λόγω προσδοκίας, είναι η γενική, με τις περισσότερες απαντήσεις να 

εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά». 

• Οι περισσότεροι άντρες και γυναίκες της γενικής εκπαίδευσης αναγνωρίζουν την εν λόγω 

προσδοκία ως «Αρκετά» σημαντική.  
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• Οι περισσότεροι άντρες αναγνωρίζουν την εν λόγω προσδοκία ως «Αρκετά» σημαντική ενώ 

οι γυναίκες της ειδικής κατεύθυνσης αναγνωρίζουν την εν λόγω προσδοκία ως «Λίγο» 

σημαντική. 

Ηλικία 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ της ηλικίας των εκπαιδευτικών και της εν λόγω προσδοκίας 

στην περίπτωση της γενικής εκπαίδευσης. 

• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ του της ηλικίας των εκπαιδευτικών και της εν λόγω προσδοκίας 

στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως ηλικιακής 

ομάδας, όσον αφορά την εν λόγω προσδοκία, είναι η ειδική, με τις περισσότερες απαντήσεις 

να εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά». Όμως η υψηλότερη τιμή δίνεται από 

εκπαιδευτικούς με ηλικία έως 30 ετών στην τιμή «Πολύ». 

• Ωστόσο στην γενική κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί με ηλικία 50+ ετών, αναγνωρίζουν την εν 

λόγω προσδοκία «Αρκετά» σημαντική.  

Έτη προϋπηρεσίας 

• Εντοπίζεται σχέση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της εν λόγω 

προσδοκίας στην περίπτωση της γενικής εκπαίδευσης. 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της εν λόγω 

προσδοκίας στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως ετών 

προϋπηρεσίας, όσον αφορά την εν λόγω προσδοκία, είναι η ειδική, με τις περισσότερες 

απαντήσεις να εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά».  

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης με 31 και άνω έτη προϋπηρεσίας 

αναγνωρίζουν την προσδοκία αυτή ως «Πάρα Πολύ» σημαντική. 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής εκπαίδευσης με 31 και άνω έτη προϋπηρεσίας 

αναγνωρίζουν την προσδοκία αυτή ως «Πολύ» σημαντική. 

Οικογενεική κατάσταση 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και της εν 

λόγω προσδοκίας στην περίπτωση της γενικής εκπαίδευσης. 

• Δεν εντοπίζεται σχέση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και της εν 

λόγω προσδοκίας στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η κατεύθυνση διδασκαλίας με το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων, ανεξαρτήτως της 

οικογενειακής κατάστασης, όσον αφορά την εν λόγω προσδοκία, είναι η γενική, με τις 

περισσότερες απαντήσεις να εντοπίζονται στην απάντηση «Αρκετά».  

• Οι περισσότεροι άγαμοι, στην γενική εκπαίδευση, αναγνωρίζουν εξίσου την εν λόγω 

προσδοκία ως «Λίγο» και «Αρκετά» σημαντική. 

• Οι περισσότεροι έγγαμοι, στην ειδική εκπαίδευση, αναγνωρίζουν την εν λόγω προσδοκία ως 

«Λίγο» σημαντική. 

• Στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί με τις περισσότερες απαντήσεις να 

εντοπίζονται στην απάντηση «Άλλο» αναγνωρίζουν την εν λόγω προσδοκία ως «Αρκετά» 

σημαντική. 

 
Πίνακας 4: Προσδοκίες και Καθημερινό μειωμένο ωράριο εργασίας 
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Συμπεράσματα 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που διέπει τη χώρα μας παρουσιάζει ενδιαφέρον η έρευνα 

ως προς τα κίνητρα που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί της γενικής ή της ειδικής εκπαίδευσης αλλά και 

οι προσδοκίες που έχουν για την επιλογή αυτή.  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η επακόλουθη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των 

ερευνών σχετικές με την κατανόηση του ανθρώπου, αναδεικνύουν συνεχώς περισσότερα παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης. 

Επακόλουθο είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

γεγονός που προκαλεί την ανάγκη για αύξηση των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης. Η ανάγκη 

για διερεύνηση και κατανόηση τόσο των κινήτρων όσο και των προσδοκιών που διαμορφώνουν οι 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής είναι επιτακτική, ώστε να οργανωθούν συγκεκριμένες δράσεις από 

την πολιτεία με σκοπό την προσέλκυση εκπαιδευτικών που επιλέγουν την ειδική εκπαίδευση έναντι 

της γενικής. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την διατύπωση των αποτελεσμάτων της 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση αυτών. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατά κύριο λόγο είναι χρήσιμα 

στον εκπαιδευτικό χώρο για την κατανόηση των κινήτρων και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών 

της ειδικής ή γενικής εκπαίδευσης, με σκοπό την προσέλκυσή τους από μια εκπαιδευτική μονάδα. 

Επιπροσθέτως, μπορούν να αποτελέσουν πηγή για μελλοντικές έρευνες. 

Προτάσεις 

Το πεδίο των κινήτρων αλλά και των προσδοκιών προσφέρει πολλά θέματα προς διερεύνηση. 

Μερικές προτάσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες: Εκπόνηση αντίστοιχων ερευνών με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου αλλά και συνεντεύξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη 

τους ως προς τα κίνητρά τους και τις προσδοκίες για την επιλογή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. 

Όπως επίσης και τη διεξαγωγή ερευνών που να χωρίζουν τα κίνητρα και τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών ως προς τις ειδικότητες τους. 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19  

ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
 

Αυγουστάκη Γεωργία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Περίληψη 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης της 

επίδρασης του πρώτου κύματος της πανδημίας του COVID-19 κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 

του 2020 στην ψυχολογία των εφήβων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα αξιοποιηθούν έρευνες 

που διεξήχθησαν την περίοδο εκείνη ή αμέσως μετά, καθώς, και επιστημονικά άρθρα που άπτονται 

του ζητήματος αυτού. Η προσέγγιση του θέματος αποσκοπεί στο να αποκαλύψει πολύτιμες 

https://www.researchgate.net/publication/232501090_A_Theory_of_Goal_Setting_Task_Performance
https://www.researchgate.net/publication/232501090_A_Theory_of_Goal_Setting_Task_Performance
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πληροφορίες για την ψυχολογία των εφήβων κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού τους, οι 

οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως οδηγός τόσο για τους γονείς όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού με τον έφηβο την πρωτόγνωρη κατάσταση που 

βιώνει. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψυχολογία, έφηβος, πανδημία, εγκλεισμός 

1.Εισαγωγή 

   Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι επιπτώσεις του πρώτου κύματος της πανδημίας του 

COVID-19 κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 2020 στην ψυχοσύνθεση των εφήβων σε 

παγκόσμιο επίπεδο . Το θέμα της εργασίας και η ηλικιακή ομάδα επελέγησαν, αφενός,  λόγω της 

επικαιρότητας και, αφετέρου, λόγω του τεράστιου επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος 

που προκάλεσε όσον αφορά το πώς βίωσαν οι έφηβοι τον κατ’ οίκον περιορισμό, το κλείσιμο των 

σχολείων, την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς, και την 

αποστασιοποίηση από κοινωνικές επαφές  την περίοδο αυτή σε όλο τον κόσμο. Ήδη διανύουμε 

παγκοσμίως το δεύτερο lockdown, επομένως είναι ένα θέμα το οποίο διαρκώς διερευνάται και για το 

οποίο προκύπτουν συνεχώς καινούρια στοιχεία. Τα ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση στην 

παρούσα εργασία είναι πρώτον, πώς επηρεάστηκε η καθημερινότητα των εφήβων από την πανδημία 

και τον κατ’ οίκον περιορισμό και, δεύτερον, ποιες επιπτώσεις είχε η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση 

στην ψυχολογία τους. Οι απαντήσεις στα δύο αυτά ερωτήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

ληφθούν υπόψη από γονείς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν  τα 

συναισθήματα και τις αντιδράσεις των εφήβων, αλλά, και να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν πιο 

ομαλή και αποτελεσματική από κοινού αντιμετώπιση της κατάστασης. 

   Προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν , αρχικά, θα διατυπωθεί ο ορισμός της 

εφηβείας, στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι ανάγκες των εφήβων και πώς αυτές μπορούν να 

καλυφθούν και, τέλος, θα απαντηθεί μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελέτης ερευνών, που 

διεξήχθησαν και δημοσιεύθηκαν για το θέμα αυτό, το κατά πόσο επηρεάστηκε η καθημερινότητα 

των εφήβων από την πανδημία , καθώς, και αν και με ποιο τρόπο επέδρασε στην  ψυχολογία τους. 

2.Έφηβοι: ανάγκες, συναισθήματα, αντιμετώπιση κρίσεων 

   Οι έφηβοι διανύουν ούτως ή άλλως μια ευαίσθητη περίοδο, η οποία έχει ενδιαφέρον να 

αναζητήσουμε αν και κατά πόσο επηρεάστηκε από το lockdown. Εφηβεία ορίζεται ως η εξελικτική 

διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει βιολογικά με τις μεταβολές της φυσιολογίας της ήβης 

και τελειώνει ψυχολογικά με την απόκτηση της ταυτότητας του εαυτού και του φύλου, καθώς και 

του αισθήματος της ανεξαρτησίας και σηματοδοτεί την ενηλικίωση του. Η εφηβεία είναι μια καίρια 

περίοδος για τον  άνθρωπο, αφού κατά τη διάρκειά της κάθε λύση για ένα πρόβλημα που απασχολεί 

τον έφηβο επηρεάζει το πώς θα βιώσει την υπόλοιπη περίοδο της εφηβείας του. Η πορεία προς την 

κατάκτηση των αναπτυξιακών επιτευγμάτων της εφηβείας διαδραματίζεται μέσα στο οικογενειακό 

πλαίσιο και επηρεάζεται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά του εφήβου και των γονέων του 

(Αναγνωστόπουλος & Γιαννακόπουλος, 2016). Η διάδραση, λοιπόν, μεταξύ του εφήβου και των 

γονέων του θα κρίνει τη σχέση που θα επιτευχθεί μεταξύ τους, κατά πόσο δηλαδή αυτή θα είναι, 

κατά κύριο λόγο, ομαλή και αρμονική ή συγκρουσιακή και ανταγωνιστική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 

πως οι πιο κοντινοί και εύκολοι αποδέκτες της οργής του εφήβου είναι οι γονείς και τα αδέλφια του 

(Τζωρτζακάκη, 2012). Ωστόσο, η στάση των γονέων, όπως και η δουλειά που έχουν κάνει με το παιδί 

τους τα προηγούμενα χρόνια, είναι που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί τελικά η 

σχέση τους με το έφηβο παιδί τους.  

   Δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμα ότι ο έφηβος, όπως και όλοι οι άνθρωποι, έχει ανάγκες. Οι  

βασικές ανάγκες του διακρίνονται σε φυσιολογικές, όπως πείνα, δίψα, ερωτική επιθυμία, και ανάγκη 

για ασφάλεια, η οποία έπεται. Αφού, λοιπόν, καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ο έφηβος επιδιώκει 

να καλύψει την ανάγκη του για ασφάλεια. Αυτό που χρειάζεται για να νιώσει ασφαλής είναι ένας 
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οργανωμένος και δομημένος κόσμος αντί για έναν ανοργάνωτο και μη δομημένο (Maslow, 1970). Οι 

χειρότεροι φόβοι του ανθρώπου και κατ ΄ επέκταση του εφήβου είναι μεταξύ άλλων ο φόβος της 

αρρώστιας και του θανάτου. Φόβος ίσον ανασφάλεια (Τζωρτζακάκη, 2012). Το να έρθει, λοιπόν,  

αντιμέτωπος με νέες, ανοικείες και μη ελεγχόμενες καταστάσεις θα προκαλέσει αντίδραση τρόμου, 

όπως λογουχάρη το να έρθει αντιμέτωπος με μη ελεγχόμενα πράγματα όπως η αρρώστια ή ο θάνατος 

(Maslow, 1970). Ο φόβος και το άγχος συνδέονται στενά. Όταν φοβάμαι και κατακλύζομαι 

συναισθηματικά από τον φόβο μου, έρχεται το άγχος σαν μια αόριστη αίσθηση καταστροφής και τον 

χειροτερεύει (Τζωρτζακάκη, 2012). 

   Κατά κοινή ομολογία οι έφηβοι βρέθηκαν σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους 

να βιώνουν πρωτόγνωρα συναισθήματα, όπως ανασφάλεια, φόβο για το μέλλον, φόβο για πιθανή 

απώλεια αγαπημένου τους προσώπου, αλλά, και κοινωνική απομόνωση , τα οποία κλήθηκαν να 

διαχειριστούν προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της εποχής. Με άλλα λόγια κλήθηκαν 

να διαχειριστούν μια κρίση. Ως κρίση ορίζεται η κατάσταση ψυχολογικής αποσταθεροποίησης του 

ατόμου όταν έρχεται αντιμέτωπο με μια απειλητική περίσταση την οποία αντιλαμβάνεται ως 

σημαντικό πρόβλημα που εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να αποφύγει, ούτε να επιλύσει με τις 

συνήθεις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που διαθέτει (Caplan, 1964). 

   Μια από τις κατηγορίες κρίσεων είναι και το τραυματικό στρες . Πρόκειται για συναισθηματική 

κρίση προκαλούμενη από εξωγενείς στρεσογόνους παράγοντες ή αναπάντεχες καταστάσεις. Οι 

αντιδράσεις των εφήβων σε τέτοιου είδους κρίσεις είναι ποικίλες και διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την ηλικία. Σε εφήβους ηλικίας 11-14 ετών συνήθως παρατηρούνται πονοκέφαλοι, διαταραχές του 

ύπνου, απώλεια της όρεξης και του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, γαστρεντερικά προβλήματα 

και αυξημένες δυσκολίες στις σχέσεις με τους γονείς και τα αδέλφια, ενώ στους εφήβους ηλικίας 14-

18 ετών παρατηρούνται, επιπλέον, συναισθήματα ανεπάρκειας, αυξημένη δυσκολία συγκέντρωσης, 

καθώς, και υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών προηγούμενων εξελικτικών σταδίων 

(Baldwin,1978). Ωστόσο, επισημαίνεται πως η δυσλειτουργία που ενδέχεται να προκαλέσει μια 

κατάσταση κρίσης είναι πιθανό να είναι μια απόλυτα φυσιολογική αντίδραση σε μια «μη 

φυσιολογική» κατάσταση. Στην πλειονότητά τους, οι διάφορες αντιδράσεις που εκδηλώνουν τα 

παιδιά και οι έφηβοι μετά από μία εμπειρία κρίσης, είναι όχι μόνο φυσιολογικές, αλλά και 

αναμενόμενες (Χατζηχρήστου κ.α., 2012). 

   Τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρο τον κόσμο οι έφηβοι είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν και 

διαταράχτηκε η καθημερινότητα τους εξαιτίας της πανδημίας του COVID19, που ξεκίνησε τον 

Δεκέμβριο του 2019 από την πόλη Ουχάν στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας και μέσα σε λίγους μήνες 

επεκτάθηκε σε όλο τον πλανήτη. Παρόλο που οι έφηβοι δεν είναι άμεσα ευάλωτοι στην ασθένεια 

COVID19 , η πίεση που θα εισέπραττε το σύστημα υγείας θα ήταν μια σημαντική απειλή για την 

υγεία και την ευημερία τους και, για να αποφευχθεί  αυτό,  αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολείων 

με συνέπεια την έλλειψη κοινωνικών συναθροίσεων, καθώς, και την αυξανόμενη κοινωνική 

απομόνωση ("Child & adolescent health and COVID-19 - UNICEF DATA", 2020).  Σε 192 χώρες 

στον κόσμο έκλεισαν τα σχολεία στο αποκορύφωμα του πρώτου κύματος της πανδημίας 

επηρεάζοντας 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές ("Conflict, climate crisis and COVID-19 pose great 

threats to the health of women and children", 2020). Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν πως τα 

παιδιά και οι έφηβοι βρέθηκαν και κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμα  σε αυξημένο κίνδυνο να 

εκτεθούν σε βία σε συνθήκες κατ’ οίκον περιορισμού λόγω του ολικού απαγορευτικού ("Child & 

adolescent health and COVID-19 - UNICEF DATA", 2020). 

2.1.Έρευνες 

   Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας του COVID-19 διεξήχθησαν πολλές έρευνες 

σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό να διερευνηθεί το κατά πόσο οι έφηβοι ανά τον κόσμο επηρεάστηκαν 

από το ολικό απαγορευτικό, την ανατροπή της καθημερινότητας τους και τον κατ’ οίκον περιορισμό. 

Ανεπίσημα, στην κλινική πρακτική παρατηρήθηκαν τρία διαφορετικά μοτίβα: α) Μια μερίδα παιδιών 

παρουσίασε σημάδια ευημερίας επειδή βρέθηκαν  στο σπίτι μέσα σε ένα ήρεμο περιβάλλον και λόγω 
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της υποστήριξης που τους παρείχαν οι γονείς τους. β) Μια μερίδα παιδιών  επηρεάστηκε  ελαφρώς 

αρνητικά επειδή δεν διέθεταν τους πόρους για διαδικτυακή εκπαίδευση , ούτε μπορούσαν να 

αλληλεπιδράσουν με τους άλλους εξασκώντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες. γ) Μια τρίτη μερίδα 

παιδιών και εφήβων βρέθηκαν σε οικογένειες με αυξητικά αρνητικές αλληλεπιδράσεις με 

αποτέλεσμα να στερηθούν το ασφαλές καταφύγιο που τους προσφέρουν τα σχολεία τους (Clemens 

et al., 2020). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης πέντε 

διαφορετικές έρευνες: μία, που διεξήχθη στην Ελλάδα, μία παράλληλα σε Ελλάδα και Κύπρο,  δύο 

που πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία, και, τέλος, μία σε Ιταλία και 

Ισπανία ταυτόχρονα. Και οι πέντε έρευνες βασίστηκαν σε ποσοτικά δεδομένα. 

   Ειδικότερα, στην πρώτη έρευνα που διεξήχθη σε 1.232 γονείς παιδιών και εφήβων έως 18 ετών 

στην Ελλάδα το διάστημα Απριλίου-Μαΐου 2020 περίπου το 1/3 (35,1%) των συμμετεχόντων γονέων 

ανέφεραν πως η ψυχική υγεία των παιδιών τους επηρεάστηκε αρνητικά κατά τη διάρκεια του 

υποχρεωτικού εγκλεισμού τους στο σπίτι. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οι 

οικογενειακές συγκρούσεις αυξήθηκαν την περίοδο της καραντίνας κατά 23,5%. Επιπρόσθετα, 

παρατηρήθηκε πως η αύξηση αυτή των οικογενειακών συγκρούσεων, καθώς, και η εξασθενημένη 

ψυχολογική κατάσταση των γονέων συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο αρνητικής επίδρασης του 

lockdown στην ψυχική υγεία των παιδιών. Όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη ανησυχία των γονέων για 

τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού ήταν η κοινωνική τους απομόνωση. 

Παιδιά και έφηβοι βίωσαν μια αναπάντεχη και μακρά περίοδο φυσικής αποστασιοποίησης από 

φίλους, συγγενείς, δασκάλους  και, παρόλο που στην Ελλάδα τα θύματα από τον COVID19 κατά τη 

διάρκεια του πρώτου κύματος δεν ήταν πολλά, ωστόσο παιδιά και έφηβοι φαίνεται πως 

επηρεάστηκαν αρνητικά από τον εγκλεισμό. Τέλος, εκτός από την κοινωνική απομόνωση που 

φαίνεται πως ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς, η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα των παιδιών 

τους και η αύξηση του χρόνου που δαπανούν μπροστά σε οθόνες είναι δύο στοιχεία που επίσης τους 

προβληματίζουν (Magklara et al., 2020). 

   Η δεύτερη έρευνα  διεξήχθη κατά το διάστημα  μεταξύ 25 Μάϊου και 15 Ιουνίου 2020, όταν δηλαδή 

είχε ήδη λήξει η περίοδος της πρώτης καραντίνας,  στην Κύπρο και την Ελλάδα και συμμετείχαν 

συνολικά 1.061 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-18 ετών από τις δύο χώρες. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 

ερωτήματα σχετικά με την εμπειρία τους από τον κατ’ οίκον περιορισμό λόγω των μέτρων 

προστασίας κατά της πανδημίας. Παράλληλα, υπήρχαν και ερωτήσεις σχετικές με τη μελλοντική 

συναισθηματική κατάσταση των παιδιών και των εφήβων, με έμφαση στο μετατραυματικό στρες, 

καθώς, και ερωτήσεις που αφορούσαν στη διαχείριση παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον. Η έρευνα 

έδειξε πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (80,27%) ένιωσε ασφάλεια, το 68,23% ένιωσε 

ανησυχία μήπως νοσήσει κάποιο κοντινό τους πρόσωπο και το 62,63% δήλωσε πως τους έλειψαν 

σημαντικά οι κοινωνικές επαφές με συγγενείς και φίλους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως οι έφηβοι 

συγκριτικά με τα παιδιά συνάντησαν δυσκολία στο να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα τους σε 

άτομα του περιβάλλοντος τους. Τέλος, διαπιστώθηκε πως η πανδημία δεν προκάλεσε κάποιο 

σημαντικό φόβο, αδυναμία ή άγχος στους συμμετέχοντες δεδομένου ότι σύμφωνα με τις αρχικές τους 

δηλώσεις κανένας από όσους πήραν μέρος στην έρευνα δεν είχε νοσήσει και στην συντριπτική 

πλειοψηφία (98,02%) δεν είχε νοσήσει και κανένα συγγενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο παρατηρήθηκε 

αποφυγή συζήτησης του θέματος που αφορούσε την πανδημία από μέρους των εφήβων σε ποσοστό 

11,52%. Τέλος, καταγράφηκε πως η πλειοψηφία των εφήβων (74.24%) δήλωσε ότι ο χρόνος που 

περνούσε μπροστά από κάποια οθόνη ημερησίως κατά μέσο όρο ήταν 4-5 ώρες και πως  η κύρια 

ψυχαγωγική ενασχόληση τους ήταν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε ποσοστό 40.09% (Παπαδόπουλος, 

2020) . 

   Η τρίτη έρευνα, που επελέγη για την παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε στην Κίνα διαδικτυακά 

σε 359 παιδιά και 3524 εφήβους από 7 έως 18 ετών και έδειξε πως το 22,3% των νέων είχε 

καταθλιπτικά συμπτώματα .Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο από το 13,2%  της εκτιμώμενης 

νεανικής κατάθλιψης στην Κίνα. Επίσης τα επίπεδα του άγχους στους νέους ήταν υψηλότερα μετά 

τον COVID 19 συγκριτικά με την προ COVID περίοδο. Νέοι που είχαν ένα μέλος της οικογένειας 
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τους ή κάποιον φίλο τους με COVID ανέπτυξαν υψηλότερα επίπεδα άγχους. Επιπλέον, το 29,58% 

των συμμετεχόντων ανέφερε πως περνούσε πάνω από πέντε ώρες ημερησίως online. Τέλος, 

διαπιστώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην μη λελογισμένη χρήση του διαδικτύου από τους 

συμμετέχοντες εφήβους και την κατάθλιψη, αφού  το 61,01% των συμμετεχόντων που δήλωσαν 

εθισμένοι στο διαδίκτυο παρουσίαζαν παράλληλα και σημάδια κατάθλιψης (Duan et al., 2020). 

   Στην τέταρτη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην Κίνα, συμμετείχαν συνολικά 8.079  

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από 12 έως 18 ετών. Οι συμμετέχοντες μαθητές εμφάνισαν ήπια 

προς σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης λόγω της πανδημίας σε ποσοστό 43,7% και ήπια προς σοβαρά 

συμπτώματα άγχους σε ποσοστό 37,4%.  Η συχνότητα της συννοσηρότητας συμπτωμάτων 

κατάθλιψης και άγχους άγγιξε το ποσοστό 31,3%. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως ο βαθμός του άγχους 

και της κατάθλιψης ήταν αυξανόμενος στους μαθητές από την πρώτη προς την τρίτη Γυμνασίου και 

από την πρώτη προς την τρίτη Λυκείου (Zhou et al., 2020). 

   Τέλος, η πέμπτη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1143 γονείς παιδιών και εφήβων από 3 έως 18 ετών 

από την Ιταλία και την Ισπανία, δύο χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα κατά το πρώτο κύμα της 

πανδημίας. Οι γονείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με ερωτήματα σχετικά με το πώς η καραντίνα 

επηρέασε τα παιδιά τους. Το 83,8% των γονέων στην Ιταλία και το 88,9% των γονέων στην Ισπανία 

παρατήρησαν αλλαγές στη συναισθηματική κατάσταση και στη συμπεριφορά των παιδιών τους κατά 

τη διάρκεια της καραντίνας. Τα πιο συχνά συμπτώματα που καταγράφηκαν ήταν η δυσκολία στη 

συγκέντρωση (76,6%), η πλήξη (52%), η ευερεθιστότητα (39%), η υπερκινητικότητα (38,8%), η 

νευρικότητα (38 %), η αίσθηση μοναξιάς (31,3%), η ανησυχία και η ταραχή (30,4%), το άγχος 

(30,1%). Παρατηρήθηκε, επίσης, πως τα συμπτώματα των παιδιών και εφήβων ήταν ανάλογα με την 

αντίληψη των γονέων για την κρισιμότητα της κατάστασης. Για παράδειγμα, τα παιδιά όσων  γονέων 

θεώρησαν την συνύπαρξη όλων των μελών της οικογένειας στο σπίτι κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας ήρεμη και χωρίς προβλήματα παρουσίασαν μόνο 11 από τα 31 προτεινόμενα στην έρευνα 

συμπτώματα. Όσοι, όμως, γονείς θεώρησαν την τρέχουσα κατάσταση σοβαρή και απειλητική για την 

ευημερία της οικογένειας τους, παρατήρησαν πως τα παιδιά τους ανέπτυξαν 15 από τα 31 

συμπτώματα που τους προτάθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και, επιπλέον, σημείωσαν πως 

ήταν πιο ανήσυχα όταν κάποιος από τους δύο γονείς έπρεπε να βγει από το σπίτι, επειδή ήταν 

ιδιαίτερα φοβισμένα για τη μετάδοση του COVID-19. Τέλος, οι γονείς, που ήταν περισσότερο 

αγχωμένοι λόγω της κατάστασης, ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας τα παιδιά τους 

εκδήλωσαν 25 από τα 31 δοθέντα στην έρευνα συμπτώματα. Οι έφηβοι της περίπτωσης αυτής 

ξυπνούσαν πιο συχνά μέσα στη νύχτα, δυσκολεύονταν να κοιμηθούν μόνοι τους, λογομαχούσαν 

εύκολα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, έκλαιγαν πιο εύκολα και πιο συχνά, ήταν ιδιαίτερα 

ευέξαπτοι, εκδήλωσαν φόβο για τον ιό του COVID19, ήταν πιο εξαρτημένοι από τους γονείς τους 

και ιδιαίτερα ανήσυχοι, όταν κάποιος γονέας έπρεπε να βγει από το σπίτι (Orgilés et al., 2020). 

   Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ή 

αμέσως μετά την λήξη του πρώτου ολικού απαγορευτικού λόγω της πανδημίας του COVID-19, 

παιδιά και έφηβοι σε διάφορες χώρες παγκοσμίως επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την κατάσταση αυτή. 

Όπως συνάγεται, ο βαθμός των συμπτωμάτων ήταν αυξανόμενος, όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία των 

εφήβων. 

   Στις τέσσερις από τις πέντε προαναφερθείσες έρευνες αποτυπώνεται πως οι νέοι επηρεάστηκαν 

αρνητικά από την πανδημία και τον υποχρεωτικό τους εγκλεισμό στο σπίτι με κύριο σύμπτωμα το 

άγχος. Και στις πέντε έρευνες, όμως, διαπιστώθηκε η ανησυχία ως σύμπτωμα των εφήβων που πήραν 

μέρος.  Εκτός, όμως, από αυτό διαπιστώθηκε πως οι έφηβοι διακατέχονταν από φόβο για τα 

αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως για τους γονείς τους, μήπως τυχόν νοσήσουν από τον COVID-19 ή, 

ακόμα, και μήπως πεθάνουν από αυτό. Το κλίμα ανασφάλειας που καλλιεργήθηκε  κατά την περίοδο 

του πρώτου κύματος της πανδημίας, όπως ήταν φυσικό, έδρασε καταλυτικά στην ψυχολογία των 
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εφήβων προκαλώντας διάφορα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα απομόνωση, ευερεθιστότητα, 

δυσκολία στη συγκέντρωση τους, ακόμα, και διαταραχές στις συνήθειες του ύπνου.  

   Θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν γινόταν αναφορά στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Όπως 

καταδεικνύουν αφενός οι έρευνες και αφετέρου τα επιστημονικά άρθρα, υπήρξε αυξητική τάση των 

ενδοοικογενειακών συγκρούσεων κατά το πρώτο ολικό απαγορευτικό και τον αναγκαστικό κατ’ 

οίκον περιορισμό. Οι έφηβοι εμφανίζονται στις έρευνες ιδιαιτέρως ευέξαπτοι, και πιο συχνά 

εμπλεκόμενοι σε συγκρουσιακές καταστάσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Στην Ελλάδα, 

παρατηρήθηκε, όπως παρουσιάζεται στην έρευνα, αύξηση των οικογενειακών συγκρούσεων σε 

ποσοστό 23,5%, ποσοστό αρκετά μεγάλο (Magklara et al., 2020). Στον αντίποδα βρίσκονται  τα 

στοιχεία της Unicef  ότι  πολλοί έφηβοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με βίαιες καταστάσεις κατά τη 

διάρκεια του εγκλεισμού τους στο σπίτι ("Child & adolescent health and COVID-19 - UNICEF 

DATA", 2020). Παράλληλα, πολλοί από τους εφήβους κατά τη διάρκεια του ολικού απαγορευτικού 

έχασαν το ασφαλές καταφύγιο τους, δηλαδή το σχολείο τους, και, κατά συνέπεια, υποχρεώθηκαν να 

αντιμετωπίσουν αρνητικές και βίαιες συμπεριφορές στο σπίτι τους σε ήδη νοσηρά περιβάλλοντα, 

κάτι που δεν είναι αναμενόμενο, εφόσον το ασφαλές καταφύγιο για ένα παιδί ή έναν έφηβο οφείλει 

να είναι το σπίτι του και το οικογενειακό του περιβάλλον (Clemens et al., 2020). Διαπιστώνεται, 

επομένως, πως οι έφηβοι βρέθηκαν στη δίνη των συγκρούσεων με δύο τρόπους, πρώτον ως 

υπεύθυνοι για την πρόκληση της σύγκρουσης εξαιτίας της ευερεθιστότητας τους και, δεύτερον, ως 

αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών από το οικογενειακό τους περιβάλλον, μια συμπεριφορά που απ’ ό, 

τι φαίνεται τροφοδοτήθηκε αρκετά από τον υποχρεωτικό περιορισμό  στο σπίτι. 

   Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί πως οι συμπεριφορές των εφήβων και ο τρόπος που διαχειρίστηκαν 

και αντεπεξήλθαν στην κρίση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την στάση που τήρησαν οι γονείς τους 

και με τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν σ’ αυτήν. Για παράδειγμα, στην έρευνα που διεξήχθη στην 

Ιταλία και την Ισπανία, δύο από τις ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία 

και θρήνησαν πάρα πολλούς νεκρούς, διαπιστώθηκε πως όταν οι γονείς αντιμετώπιζαν με ηρεμία την 

κρίση , τότε και τα παιδιά τους παρουσίαζαν λιγότερα συμπτώματα συγκριτικά με τα παιδιά, των 

οποίων οι γονείς αντιμετώπιζαν την κατάσταση με άγχος και περίσκεψη, για το πώς θα επηρεάσει 

την οικογενειακή τους ευημερία. Στα παιδιά αυτά παρατηρήθηκε σωματοποίηση των 

συναισθημάτων τους και εμφάνισαν διάφορες διαταραχές, έντονη ανησυχία, αδυναμία 

συγκέντρωσης και άγχος ως απόρροια του φόβου και της ανασφάλειας που τους προξένησε η 

αβεβαιότητα και η αστάθεια της περιόδου εκείνης. 

   Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως στις τρεις από τις πέντε προαναφερθείσες έρευνες διαπιστώθηκε 

πως οι έφηβοι κατά την περίοδο του ολικού απαγορευτικού δαπάνησαν αρκετό από τον χρόνο τους 

μπροστά σε κάποια οθόνη, κάτι που, όπως φαίνεται στην έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, 

προβλημάτισε αρκετά τους γονείς. Διατυπώθηκε, μάλιστα, στα συμπεράσματα της τρίτης έρευνας η 

άποψη ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να οδηγούσε σε εθισμό στο διαδίκτυο (Duan et al., 2020) 

3.Συμπεράσματα 

   Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, η καθημερινότητα των εφήβων διαταράχθηκε κατά τη 

διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Όπως αποδεικνύεται, οι έφηβοι υποχρεώθηκαν να 

αποστασιοποιηθούν από τον κοινωνικό τους περίγυρο, να παραμείνουν στο σπίτι τους, όπου 

συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, κάτι που για άλλους κατέστη 

αρκετά απλό και για άλλους ιδιαίτερα σύνθετο. Παράλληλα, βρέθηκαν για 24 ώρες το 24ωρο 

περιορισμένοι μέσα στο σπίτι με όλα ή, τουλάχιστον, τα περισσότερα μέλη της οικογένειας τους, 

κάτι που προκάλεσε τις περισσότερες φορές τριβή στις σχέσεις τους.  Σε πολλές χώρες και, 

συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Κίνα, όπου 

διεξήχθησαν οι έρευνες, οι έφηβοι είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν και ο καθένας διαχειρίστηκε την 

κατάσταση αυτή με όποια μέσα διέθετε. 

   Η διαχείριση της κατάστασης αποκαλύπτει και την ψυχολογία των εφήβων κατά τη διάρκεια του 

πρώτου κύματος της πανδημίας. Στις περισσότερες έρευνες αποτυπώνεται πως οι έφηβοι βίωσαν την 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

427 

 

περίοδο αυτή με αρνητικά συναισθήματα και εμφάνισαν διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα με 

κυρίαρχα το άγχος, την ανησυχία, την ανασφάλεια, τις διαταραχές στον ύπνο και την όρεξη, την 

ευερεθιστότητα και την δυσκολία συγκέντρωσης. Ωστόσο, παρατηρείται ότι το αίσθημα της 

ανασφάλειας, όπως και τα υπόλοιπα συμπτώματα, κλιμακώνονται στις χώρες που επλήγησαν 

ιδιαίτερα από την πανδημία, όπως Ιταλία, Ισπανία και Κίνα, ενώ μειώνονται στις χώρες με λιγότερα 

κρούσματα και λιγότερους θανάτους, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Από αυτό μπορούμε να 

συμπεράνουμε  πως όσο περισσότερο διαταράσσεται η καθημερινότητα του εφήβου και όσο 

περισσότερο αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως οι αρρώστιες ή, ακόμα, και ο θάνατος, 

τόσο περισσότερο καλλιεργείται σ’ αυτόν ο φόβος και η ανασφάλεια.  Αντίθετα, όταν βρίσκεται στο 

σπίτι του και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του χαίρουν άκρας υγείας, τότε νιώθει κι ο ίδιος 

ασφαλής και ότι δεν υπάρχει κάτι που να τον απειλεί. Συμπερασματικά, το αίσθημα της ασφάλειας 

είναι επιτακτική ανάγκη για τον έφηβο, για να μπορεί να νιώθει ήρεμος. 

   Ολοκληρώνοντας, η παρούσα εργασία αποτελεί το έναυσμα για μελλοντικές εργασίες που θα 

ασχοληθούν με ανάλογα ερευνητικά ερωτήματα για την δεύτερη και την τρίτη  φάση της πανδημίας. 

Οι έφηβοι σε όλον σχεδόν τον κόσμο υποχρεώθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες να 

βιώσουν ένα ολικό απαγορευτικό, να προχωρήσουν τα μαθήματα τους μέσω τηλεκπαίδευσης, να 

απομακρυνθούν από το φιλικό και το συγγενικό τους περιβάλλον. Θα είχε, λοιπόν, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να διερευνηθεί το κατά πόσο η δεύτερη καραντίνα επηρέασε την ψυχολογία των εφήβων 

και το κατά πόσο αυτή η κατάσταση έδρασε σωρευτικά στην ήδη, λόγω του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, επιβαρυμένη ψυχολογία τους. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για το γνωστικό 

αντικείμενο της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, προσεγγίζεται διεπιστημονικά η 

ευαλωτότητα των Μικρασιατών προσφύγων του 1922. Στην εργασία παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο, οι προϋποθέσεις της διδασκαλίας και οι φάσεις της διδακτικής ανάπτυξης. Επιχειρούμε να 

εντάξουμε το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προωθώντας την προσέγγιση των γεγονότων μέσω προφορικών 

μαρτυριών προσφύγων πρώτης γενιάς και με την αξιοποίηση και υποστήριξη των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Μέσω της επεξεργασίας της ενότητας οι μαθητές θα 

αντιληφθούν και θα προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, θα αναζητήσουν τις συνέπειες 

που υπέστησαν οι θιγόμενες κοινωνικές ομάδες τόσο σε ψυχικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες που εκτός από την επίτευξη των διδακτικών στόχων προάγουν τη 

συνεργατικότητα και την ανακάλυψη της γνώσης. Η μελέτη των βιωμάτων των ευάλωτων ομάδων 

θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανακαλυπτική μάθηση και ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής 

σκέψης. Συμπεραίνουμε ότι η μελέτη της ευαλωτότητας των ξεριζωμένων του 1922, Ελλήνων 

προσφύγων στην Ελλάδα, όταν πραγματοποιείται υπό το πρίσμα γενικότερου προβληματισμού και 

ευαισθητοποίησης οδηγεί στη συνειδητοποίηση ότι οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο διακρίσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μικρασιάτες πρόσφυγες, ευαλωτότητα, ΤΠΕ 
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1. Εισαγωγή 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί ένα διδακτικό σενάριο στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Ιστορία της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου, 

που αφορά στην ευαλωτότητα των Μικρασιατών προσφύγων του 1922. Παρατίθεται η ταυτότητα 

του σεναρίου, οι στόχοι, λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης, τα φύλλα εργασίας και 

συμπεράσματα. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ταυτότητα σεναρίου 

Το σενάριο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας και συγκεκριμένα της 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου, (ενότητες 38 και 39) https://bit.ly/36JRCxB  και 

https://bit.ly/3eCkBHX. Παράλληλα, σε κάθε φάση του σεναρίου αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  

Το σενάριο απευθύνεται στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και η χρονική διάρκεια που απαιτείται για 

την υλοποίησή του είναι τέσσερις διδακτικές ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του 

σεναρίου για εκπαιδευτικό και μαθητές είναι η εξοικείωση με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας 

και τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων και μάλιστα με πρόγραμμα περιήγησης ιστού, επεξεργαστή 

κειμένου και παρουσιάσεων. Θεωρείται διδαγμένη η περίοδος του Μικρασιατικού πολέμου που 

περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών.   

2.2. Διδακτικοί στόχοι 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι να αναπτυχθούν δεξιότητες μέσω βιωματικών 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, αναμένεται οι μαθητές να: 

• προσεγγίσουν την έννοια της προσφυγιάς 

• αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν την ιδιαιτερότητα των Μικρασιατών προσφύγων 

δεδομένου ότι πρόκειται για Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα 

• γνωρίσουν τις τραγικές καταστάσεις και την σκληρή αντιμετώπιση που αντιμετώπισαν οι 

Μικρασιάτες πρόσφυγες από τους γηγενείς, ώστε να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά την 

αξία του σεβασμού στην ανθρώπινη προσωπικότητα 

• προσεγγίσουν τα βιώματα των Μικρασιατών προσφύγων μέσω των μαρτυριών τους 

• ασκηθούν στη χρήση του προφορικού λόγου ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, 

συγκεκριμένα να εξοικειωθούν με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους 

στην ολομέλεια της τάξης 

• ασκηθούν στην επεξεργασία και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων ύστερα από την ανάλυση 

του θέματος εντός της ομάδας 

2.3. Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου  

Οι συνέπειες του ελληνοτουρκικού πολέμου και της Μικρασιατικής καταστροφής ήταν 

ολέθριες για τον Ελληνισμό με ανυπολόγιστες μέχρι σήμερα πολιτισμικές, οικονομικές και εθνικές 

συνέπειες. Έτσι ήρθε το τέλος της τρισχιλιόχρονης ελληνικής παρουσίας και δημιουργίας στην Ασία. 

Ο Ελληνισμός συρρικνώθηκε στη δυτική πλευρά του Αιγαίου. Ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες 

περίπου Έλληνες πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα, σε τόπο αφιλόξενο, αφήνοντας πίσω πολλές 

εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μεταξύ του 1914 και 1922. Δημιουργήθηκε τεράστιο προσφυγικό 

πρόβλημα στην Ελλάδα.  

Πτυχή αυτού ακριβώς του πρόβληματος καλούνται να διερευνήσουν οι μαθητές· ποιες 

δυσκολίες αντιμετώπισαν και πώς αντιμετωπίστηκαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες κατά την άφιξή 

τους στην Ελλάδα. Οι αρρώστιες και ο ψυχικός τραυματισμός κατέβαλαν τους ταλαιπωρημένους, 

https://bit.ly/36JRCxB
https://bit.ly/3eCkBHX
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υποσιτισμένους και υποτυπωδώς στεγασμένους πρόσφυγες. Η θνησιμότητα μεταξύ των προσφύγων, 

ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες, ήταν πολύ αυξημένη. Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΕ, το 20% 

πέθαναν μέσα σε έναν χρόνο από την άφιξή τους στην Ελλάδα (Εκπαιδευτικό υλικό «Όψεις του 

ρατσισμού», 2013). Η κατάσταση γίνεται πιο τραγική αν λάβουμε υπόψη ότι η πλειοψηφία των 

προσφύγων ήταν γυναίκες, ορφανά παιδιά, θύματα βιαιοτήτων των άτακτων και τακτικών 

στρατωτών της Τουρκίας. Οι γηγενείς αναφέρονταν συχνά επικριτικά στο ήθος των προσφύγων, στη 

ροπή τους για διασκέδαση και στην κοσμοπολίτικη συμπεριφορά τους. Οι πρόσφυγες από τη μεριά 

τους μιλούσαν για το χαμηλό μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των ντόπιων και προέβαλλαν την 

ελληνικότητά τους, απαντώντας έτσι στην αμφισβήτησή της από τους γηγενείς (Ανδριώτης, 2010). 

Η μεθοδολογία με την οποία γίνεται η προσέγγιση περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατική έρευνα, 

αφού οι μαθητές επιτυγχάνουν τη μάθηση πιο αποτελεσματικά, όταν αλληλεπιδρούν με 

συνομηλίκους και μέσω μιας διαδικασίας που αποβλέπει στη σταδιακή εσωτερίκευση της 

διδασκόμενης γνώσης και δεξιότητας. Αυτό οδηγεί εντέλει στη μαθησιακή αυτονομία. Ακολουθείται 

βιωματική, ενεργητική ερευνητική μάθηση, έτσι ώστε οι μαθητές ερευνώντας και αναζητώντας να 

καλλιεργήσουν το ανάλογο πνεύμα. Παρέχονται δυνατότητες για συνεργασία μεταξύ των μαθητών 

και συνεργατική αναζήτηση της γνώσης.  

Μέσω δραστηριοτήτων σε ψηφιακό περιβάλλον με συγκεκριμένους στόχους και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα το μάθημα της Ιστορίας μπορεί να κινητοποιήσει τη δημιουργική 

ικανότητα των μαθητών. Δίνεται έμφαση στη νέα κειμενικότητα, δηλαδή στη δημιουργία κειμένων 

που σχετίζονται με το διαδίκτυο και με τον υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας (Κουτσογιάννης, 

2014). Γενικός σκοπός του σεναρίου ως προς τον εκπαιδευτικό είναι να διευρυνθεί το «yet to be 

thought» (Bernstein 1996), τα όρια δηλαδή των διδακτικών πρακτικών του εκπαιδευτικού και να 

αποκτήσει μια ενημερότητα γύρω από τις διάφορες επιλογές στρατηγικών που μπορεί να εφαρμόσει.  

Οι δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου που εμπλέκουν τους μαθητές διερευνητικά 

αξιοποιούν τις ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται από την ιστορική επιστήμη. Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες 

παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να επιλέξουν πηγές μέσα από μια ποικιλία μέσων μετάδοσης της 

πληροφορίας, να αναπαραστήσουν ιστορικά γεγονότα, να αξιοποιήσουν βάσεις δεδομένων, ώστε να 

φθάσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, τέλος να γνωρίσουν την ιστορική σκέψη. Οι ιστορικές πηγές σε 

ψηφιακή μορφή επιτρέπουν ανακαλυπτικές μεθόδους διδασκαλίας προάγουν τις κατάλληλες 

συνθήκες για συνεργατική μάθηση ενώ ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 

(Αθανασιάδης, 2015). Επιπλέον, επιμένουμε στην παροχή πολλών ευκαιριών για πρόσληψη και 

παραγωγή ποικίλων κειμένων: προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών, αφού η πολυτροπικότητα 

οδηγεί στην πρόσληψη και στην απόλαυση του αναγνώστη (Χοντολίδου, 1999). 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται η διεξαγωγή του μαθήματος στο εργαστήριο 

πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός κατά την εισαγωγική φάση ανιχνεύει και συνδέει την υπάρχουσα 

γνώση με αυτή που πρόκειται να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας. Ελέγχει, δηλαδή, εάν έχει 

κατακτηθεί η περίοδος της μικρασιατικής καταστροφής. Ακολουθεί βιωματική αφόρμηση με τη 

διατύπωση του ερωτήματος προς τους μαθητές εάν οι ίδιοι έχουν γίνει θύματα ρατσιστικών σχολίων 

ή συμπεριφορών. Οι μαθητές θα καταγράψουν ανώνυμα σε ένα φύλλο χαρτί την απάντηση. Οι 

απαντήσεις θα αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο τέλος του τετραώρου και θα 

συμβάλουν στον αναστοχασμό των μαθητών. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το 

περιεχόμενο της έρευνας που θα ακολουθήσει. Αφού έχει εξασφαλιστεί η χρήση ενός υπολογιστή 

για τον εκπαιδευτικό και ενός υπολογιστή για κάθε ομάδα μαθητών, οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις 

ομάδες, καθώς η ομαδική εργασία έχει πρωταρχική θέση σε ένα σενάριο μάθησης, χωρίς αυτό να 

μειώνει την αξία της ατομικής εργασίας. Άλλωστε, στην ομάδα κάθε μέλος αναλαμβάνει ξεχωριστό 

ρόλο, έτσι ώστε να αναδειχθούν συγχρόνως τα οφέλη τόσο της προσωπικής προσπάθειας όσο και 

της προσέγγισης του θέματος εντός της ομάδας.  

Η επιλογή, λοιπόν, της ομαδικής μαθησιακής διαδικασίας έχει συνέπειες στη διαμόρφωση των 

φύλλων εργασίας και στην επιλογή των δραστηριοτήτων. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο εργασίας, 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

431 

 

το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί. Αφού γίνει αυτό, ορίζεται ένας από τους μαθητές κάθε ομάδας ως 

εκπρόσωπος που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας στην ολομέλεια της τάξης. Ο 

εκπαιδευτικός παρέχει στοχευμένη βοήθεια κατά τη διάρκεια του έργου των μαθητών. Καθοδηγεί 

και επιβλέπει την πορεία τους. Η ενότητα προσεγγίζεται και διεπιστημονικά μέσω της Λογοτεχνίας, 

αφού κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της απόσπασμα από λογοτεχνικό κείμενο όπου γίνετι αναφορά 

στο προσφυγικό θέμα. Τέλος, προτείνεται, εάν στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί κοινωνιολόγοι 

ή νομικοί να συνεργαστούν σε κάποιες θεματικές κατά την κρίση του διδάσκοντα και να γίνει 

συνδιδασκαλία. Διαφορετικά, με συνεργατική διδασκαλία εξ αποστάσεως μπορεί να υλοποιηθεί η 

συνδιδασκαλία μέσω της εφαρμογής Cisco Webex. 

Για τη μελέτη των πόρων, τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και την προετοιμασία της 

παρουσίασης θα χρειαστούν τρεις διδακτικές ώρες και τέλος μία ώρα για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στην ολομέλεια και συζήτηση. 

2.4. Φύλλα εργασίας 

Αξιοποιείται το συνεργατικό περιβάλλον του Google docs 

https://www.google.com/docs/about/, για να εργαστούν οι μαθητές σε φύλλα εργασίας, τα οποία 

είναι αποθηκευμένα σε αρχεία προσβάσιμα τόσο από τον εκπαιδευτικό, που θα έχει τον έλεγχο στη 

διαδικασία υλοποίησης όσο και από τους μαθητές των άλλων ομάδων, ώστε να υπάρχει κυκλοφορία 

της πληροφορίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δραστηριότητας. Τα φύλλα εργασίας 

προκαλούν την αυτενέργεια των μαθητών και τους καθιστούν ικανούς να τα υλοποιήσουν 

εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμο είτε δίνοντας 

διευκρινίσεις είτε θέτοντας ερωτήματα που διευκολύνουν την ομάδα να εντοπίσει αυτό που αναζητά. 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι καθοδηγούμενη, ώστε οι μαθητές πατώντας τον σύνδεσμο 

στα φύλλα εργασίας να βλέπουν αμέσως τους πόρους που έχουν επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό, 

τηρώντας έτσι την προδιαγραφή για χρήση αξιόπιστων ιστοσελίδων με περιεχόμενο επιστημονικό, 

σταθερό και αυθεντικό. Η επιστημονική εγκυρότητα άλλωστε είναι προϋπόθεση για τη μελέτη της 

Ιστορίας.  

2.4.1 Φύλλο εργασίας 1: 

1. Πώς φαντάζεστε ότι υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της Ελλάδας τους Έλληνες πρόσφυγες της 

Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή του 1922; 

2. Να παρακολουθήσετε το απόσπασμα από το αφιέρωμα «Μικρασιατική προσφυγιά» της 

εκπομπής «Μηχανή του χρόνου» (μέρος 1ο) που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://bit.ly/3xTo3p0  και 

λαμβάνοντας υπόψη τις μαρτυρίες των προσφύγων πρώτης γενιάς να απαντήσετε στο ερώτημα: Πώς 

αντιμετώπισε η Ελλάδα τους πρόσφυγες και ποιοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί τους αποδίδονταν από 

τους γηγενείς;  

3. Πατώντας τον σύνδεσμο https://archive.ert.gr/?s=&cat=566 θα περιηγηθείτε στο 

φωτογραφικό αρχείο της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στη συλλογή Πέτρου Πουλίδη, Πρόσφυγες. Να 

επιλέξετε πέντε φωτογραφίες με πρόσφυγες κατά την άφιξή του στον Πειραιά και να τις περιγράψετε. 

4. Να διαβάσετε το απόσπασμα του έργου της Διδώς Σωτηρίου «Μέσα στις φλόγες» που θα 

βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://ellinismos1922.gr/prosfygiko-zitima/logitexnika-keimena-

prosfigiko/ και βάσει αυτού να απαντήσετε στο ερώτημα: Τι αντιμετώπισαν και πώς ένιωθαν οι 

πρόσφυγες μόλις έφτασαν στην Ελλάδα.  

2.4.2 Φύλλο εργασίας 2: 

1. Πώς φαντάζεστε ότι υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της Ελλάδας τους Έλληνες πρόσφυγες της 

Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή του 1922; 

2. Να παρακολουθήσετε το απόσπασμα από το αφιέρωμα «Μικρασιατική προσφυγιά» της 

εκπομπής «Μηχανή του χρόνου» (μέρος 2ο) που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/3xTo3p0
https://archive.ert.gr/?s=&cat=566
http://ellinismos1922.gr/prosfygiko-zitima/logitexnika-keimena-prosfigiko/
http://ellinismos1922.gr/prosfygiko-zitima/logitexnika-keimena-prosfigiko/
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https://www.youtube.com/watch?v=CzoI-BdGuow και λαμβάνοντας υπόψη τις μαρτυρίες των 

προσφύγων πρώτης γενιάς να απαντήσετε στο ερώτημα: Πώς αντιμετώπισε η Ελλάδα τους 

πρόσφυγες και ποιοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί τους αποδίδονταν από τους γηγενείς; 

3. Πατώντας τον σύνδεσμο https://archive.ert.gr/?s=&cat=566 θα περιηγηθείτε στο 

φωτογραφικό αρχείο της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στη συλλογή Πέτρου Πουλίδη, Πρόσφυγες. Να 

επιλέξετε πέντε φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις συνθήκες σίτισης των προσφύγων και να τις 

περιγράψετε. 

4. Να διαβάσετε το απόσπασμα του έργου του Γιώργου Ιωάννου «Η Σαρκοφάγος» που θα 

βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/3iuz6yq και βάσει αυτού να απαντήσετε στο ερώτημα: 

Ποια στοιχεία του κειμένου παρουσιάζουν την αντίδραση που προκάλεσε η άφιξη των προσφύγων 

στη Θεσσαλονίκη και με ποια εκφραστικά μέσα δηλώνεται. 

2.4.3 Φύλλο εργασίας 3: 

1. Πώς φαντάζεστε ότι υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της Ελλάδας τους Έλληνες πρόσφυγες της 

Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή του 1922; 

2. Να παρακολουθήσετε το απόσπασμα από το αφιέρωμα «Μικρασιατική προσφυγιά» της 

εκπομπής «Μηχανή του χρόνου» (μέρος 3ο) που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=6cVcKs74RnM και λαμβάνοντας υπόψη τις μαρτυρίες των 

προσφύγων πρώτης γενιάς να απαντήσετε στο ερώτημα: Πώς αντιμετώπισε η Ελλάδα τους 

πρόσφυγες και ποιοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί τους αποδίδονταν από τους γηγενείς;  

3. Πατώντας τον σύνδεσμο https://archive.ert.gr/?s=&cat=566 θα περιηγηθείτε στο 

φωτογραφικό αρχείο της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στη συλλογή Πέτρου Πουλίδη, Πρόσφυγες. Να 

επιλέξετε πέντε φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις περιοχές διαμονής των προσφύγων και να τις 

περιγράψετε. 

4. Να διαβάσετε το απόσπασμα του έργου της Μαρίας Ιορδανίδου «Σαν τα τρελά πουλιά» που 

θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/3iuz6yq  και βάσει αυτού να απαντήσετε στο 

ερώτημα: Ποια συναισθήματα εκφράζονται κυρίως στην τελευταία παράγραφο σχετικά με την 

προκατάληψη που είχαν οι γηγενείς απέναντι στους πρόσφυγες και πώς καταρρίφθηκαν αυτές οι 

προκαταλήψεις. 

2.5. Συνθετική δραστηριότητα 

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας από όλες τις ομάδες, ανατίθεται η 

ακόλουθη δραστηριότητα, μέσω της οποίας καλούνται να ανασυνθέσουν το παρελθόν και να 

ανακοινώσουν τα πορίσματα της έρευνάς τους στην τάξη με εύληπτο και συνεκτικό τρόπο. Οι ομάδες 

κρατούν σημειώσεις, τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

Γίνεται πρόκληση διαλόγου από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές καλούνται να θέσουν ερωτήματα 

και να εκφράσουν προβληματισμούς ελέγχοντας την πιθανή ύπαρξη κοινών σημείων μεταξύ 

Μικρασιατών προσφύγων του 1922 και σύγχρονων προσφύγων. 

Συνεργατική παρουσίαση που θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχετε μελετήσει. Ο 

εκπρόσωπος της κάθε ομάδας θα παρουσιάσει το υλικό που διερευνήσατε σε αρχείο παρουσίασης 

(ppt), ώστε στο τέλος όλοι οι μαθητές της τάξης να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πτυχές της 

ευαλωτότητας των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας. 

2.5. Εργασία για το σπίτι 

Με την παρακάτω δραστηριότητα επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε τον κλασικό αλλά και το 

τεχνολογικό γραμματισμό. 

Με υπολογιστικά υποστηριζόμενη συνεργατική μάθηση να καταλήξετε σε ένα ενιαίο 

πολυτροπικό αρχείο που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στο θέμα της 

ευαλωτότητας των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας στο οποίο επικεντρωθήκατε και να το 

https://www.youtube.com/watch?v=CzoI-BdGuow
https://archive.ert.gr/?s=&cat=566
https://bit.ly/3iuz6yq
https://www.youtube.com/watch?v=6cVcKs74RnM
https://archive.ert.gr/?s=&cat=566
https://bit.ly/3iuz6yq
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αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για τη δημιουργία πολυτροπικού αρχείου εκτός από 

κείμενο να ανακτήσετε από τις πηγές σας εικόνες, φωτογραφίες και πολυμεσικά δεδομένα. 

3. Συμπεράσματα 

Στόχος του διδακτικού σεναρίου ήταν να στρέψει τους μαθητές στη μελέτη των πηγών και την 

ανάθεση δραστηριοτήτων ερευνητικού χαρακτήρα δουλεύοντας σε ομάδες, για να προωθείται η 

αλληλεπίδραση, ο στοχασμός και η  έννοια της κοινότητας μάθησης ειδικά σε θέματα που 

σχετίζονται με τον σεβασμό του διαφορετικού Άλλου. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 

κατέδειξαν ότι το φαινόμενο της προσφυγιάς και οι συνθήκες που βίωσαν οι Έλληνες Μικρασιάτες 

μετά την καταστροφή του 1922 στην Ελλάδα, έτσι όπως αποκαλύπτονται κυρίως από τις 

καταγεγραμμένες μαρτυρίες τους, είναι αναγκαίο να αναλυθούν στη σχολική τάξη, να 

προσεγγισθούν βιωματικά, κριτικά και να ενεργοποιήσουν τους μαθητές, ώστε να αντιληφθούν την 

καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την απόρριψη, τη σκληρή και επιθετική συμπεριφορά που 

υπέστησαν σε μία από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας. Και όμως, αυτοί οι πρόσφυγες ήταν 

φορείς οικονομικής, πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και η συμβολή τους σε όλους τους 

τομείς υπήρξε καθοριστική για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ – 

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Ζορμπάς Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ιστορικά συγκριτική μελέτη της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης όπως αυτή ξεκίνησε από παλιά μέχρι το 2015 και παρέχεται σε τρεις χώρες με 

διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Οι δυο χώρες έχουν παρόμοια νοοτροπία (Ελλάδα και 

Κύπρος) ενώ η τρίτη (Σουηδία) είναι εντελώς διαφορετική. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν 

ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Η επιλογή της Σουηδίας έγινε για να παρουσιστεί μια άλλη οοπτική γωνία, 

αυτή των σκανδιναβικών χωρών που φημίζονται γι ατα αξιοκρατικά εκπαιδευτικά τους συστήματα 

και τις πολιτικές των ίσων ευκαιριών για όλους.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μέσα από το νομοθετικό τους 

πλαίσιο όπως αυτό εξελίχθηκε, τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε καθεμία από αυτές και τις 

υποστηρικτικές δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στόχος είναι η αναζήτηση ενός 

λειτουργικού μοντέλου εκπαίδευσης που θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την αναζήτηση 

ομοιοτήτων και διαφορών και την κριτική αξιοποίησή τους. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στην ειδική αγωγή εστιάζοντας στο σύστημα εκπαίδευσης, στο 

περιεχόμενό του και στις απαιτήσεις για να μπορέσει να εργαστεί κάποιος στην ειδική αγωγή.  

Παρουσιάζεται επίσης ο ρόλος διαφόρων ειδικών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, όπως 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι, καθώς και η σημασία της συμμετοχής της οικογένειας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως η στάση της κοινωνίας απέναντι στην αναπηρία και την ένταξη. 

Η μελέτη αυτών των χωρών μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πως βιώνεται στην πράξη η ειδική 

αγωγή αλλά και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε 

χώρας. Εκτός όμως τις διαφορές και τις ομοιότητες στις πολιτικές και τη νομοθεσία αναδεικνύεται 

και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν η οικονομία αλλά και τα ιστορικά βιώματα της κάθε χώρας.  

 

Λέξεις κλειδιά: ειδική αγωγή, μοντέλα εκπαίδευσης, Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία 

1. Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφορετικών 

χωρών ώστε να μορέσουμε να κατανοήσουμε την εξέλιξή τους. Αρχικά γνωρίζουμε το γενικό πλαίσιο 

που ισχύει σ εκαμία από αυτές, τη βασική νομοθεσία όσον αφορά την ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

και τις βασικές δομές μέσω των οποίων υποστηρίζεται η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες. Η 

Ελλάδα και η Κύπρος είναι χώρες με πολύ κοντινή νοοτροπία και δεσμούς ενώ η Σουηδία είναι μια 

χώρα με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία κάτι που έχει αντίκτυπο και στο εκπαιδευτικό της σύστημα.     

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα 

Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα πέρασε από διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν αυτό της 

απόρριψης το οποίο συναντάται μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ζούσαν 

στο περιθώριο μέσα στην προκατάληψη και τον ρατσισμό. Στο επόμενο στάδιο ξεκίνησε η 

περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία με την ίδρυση ειδικών σχολείων και τη θέσπιση των πρώτων 

νόμων που αφορούσαν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Το 1906 ιδρύεται ο Οίκος Τυφλών, ενώ το 

1937 δημιουργούνται κρατικά ιδρύματα για άτομα με νοητική υστέρηση. Το 1969 ιδρύεται το 
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γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας που είχε σαν βασικό στόχο την ένταξη 

ατόμων με ειδικές ανάγκες σε γενικά σχολεία ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά. Τις δεκαετίες 1970 με 1980 ξεκινά μια πιο έντονη κινητικότητα με αποκορύφωμα 

τον νόμο 1143/1981 με τον οποίο για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει υπό την 

αιγίδα του την ειδική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία. Μέχρι το 1989 ιδρύονται ειδικές τάξεις 

χωρίς όμως κάποια οργάνωση με αποτέλεσμα να γράφονται σε αυτές και μαθητές με απλές 

μαθησιακές δυσκολίες. Από τη δεκαετία του 1970 ξεκινά  η εκπαίδευση των πρώτων εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής, ενώ τη δεκαετία του 1980 ιδρύονται τα πρώτα παιδαγωγικά τμήματα μέσα σε γενικά 

σχολεία.  

Από το 1990 και μετά φτάνουμε στο τωρινό στάδιο της διεκδίκησης της ισοτιμίας και της 

συμμετοχής σε μια εκπαίδευση που θα παρέχει ίσα δικαιώματα, που προωθεί το σεβασμό στη 

διαφορετικότητα. Αρχίζουν να μπαίνουν οι βάσεις για τη συνεκπαίδευση πλέον και όχι για την ένταξη 

των μαθητών με αναπηρία. Παρόλα αυτά το αναλυτικό πρόγραμμμα δεν είναι καθόλου ευέλικτο για 

να μπορέσει να εξαλήψει την ύπαρξη των τμημάτων ένταξης. Το 2000 με 2004 ιδρύονται τα ΚΔΑΥ 

(που τώρα έχουν μετονομαστεί σε ΚΕΔΔΥ) και τα επαγγελματικά εργαστήρια ειδικής αγωγής. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν μετά το μνημόνιο μειώθηκαν οι πόροι και για την ειδική αγωγή λόγω τη 

κρίσης. 

Οι σημαντικότεροι νόμοι της Ελλάδας για την ειδική αγωγή είναι οι εξής: 

• Νόμος 1975, με διατάξεις για την προστασία της παιδείας και την οργάνωση και λειτουργία 

οτυ εκπαιδευτικού συστήματος  

• Νόμος 1143/31.3.1981, κατοχύρωνε το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για εκπαίδευση 

καθώς και για επαγγελματική και κοινωνική ένταξη 

• ΠΔ 603/82, 603/84, καθόριζε τους τύπους των μονάδων ειδικής αγωγής 

• 1566/30.9.1985, εντάσσει τα άτομα με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία 

• 2817/14.3.2000, στοχεύει στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

• 2643/98 (με τροποιητικό στον ν.2656/2001), προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων στην 

αγορά εργασίας 

•  3699/2008, προστέθηκαν η αξιολόγηση, η διαφοροδιάγνωση, η εργοθεραπεία, η 

λογοθεραπεία κα. 

• 3784/2009, εισάγονται άτομα με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

• 4186/2013, ορίζρται η λειτουργία των ειδικών σχολείων της δευτεροβάθμιας  

• 4327/2015, αναφέρεται στη στελέχωση των μονάδω ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

Οι δομές ειδικής αγωγής που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

1. Αυτοτελείς μονάδες ειδικής αγωγής, όπως τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων (ιδιωτικά 

και δημόσια) 

Α) Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά για μαθητές από 4 -14 ετών 

Β) Ειδικά Γυμνασια για μαθητές από 14-18 ετών 

Γ) Ειδικά Λύκεια για μαθητές από 18- 22 ετών 

Δ) Ειδικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Α’ βαθμίδας για μαθητές από 14-19 ετών 

Ε) Ειδικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Β’ βαθμίδας για μαθητές από 19-22 ετών 

ΣΤ) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για μαθητές από 14-

22 ετών  

2. Ειδικές τάξεις ή τμήματα ειδικής αγωγής σε σχολεία γενικής αγωγής 

3. Ειδικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης (ανάλογα μα το είδος της απόκλισης του 

μαθητή, την ηλικία του ή τον χώρο) 

Από το 1995 και μετά ιδρύθηκαν το Διδασκαλείο Νηπιαγωγείο στην Αθήνα, το Διδασκαλείο 

Νηπιαγωγών στη Θεσσαλονίκη και το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλία (Νίκου& 

Τσακαλίδης, 2004). Στα τμήματα γενικής αγωγής, σε προπτυχιακό επίπεδο,  τα προγράμματα 
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σπουδών προσφέρουν ελάχιστα μαθήματα με θέμα την ειδική αγωγή και κάποια από αυτά είναι 

επιλεγόμενα. Στα τμήματα που φοιτούν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας τα μαθήματα 

με θέμα την ειδική αγωγή είναι είτε ανύπαρκτα είτε ελάχιστα και πολύ στοχευμένα. Η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών λοιπόν σε θέματα ειδικής αγωγής μπορεί να γίνει μόνο μέσω επιμορφώσεων ή 

μέσω μετεκπαίδευσης κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ειδικά τα τελευταία χρόνια). Τα προβλήματα 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όμως δεν μπορούν να λυθούν μόνο μέσω της ατομικής 

πρωτοβουλίας. Είναι φανερό πως κάτι πρέπει να αλλάξει στην εκπαίδευση για να μπορούν να 

παρέχονται ίσες ευκαιρίες και σε όλους τους τους εκπαιδευτικούς (Παντελιάδου & 

Πατσιοδήμου,2000) 

2.2. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο 

Το 1929 ιδρύεται η Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» και το 1953 η Σχολή Κωφών. Το 1959 

ιδρύεται το «Αναρρωτήριο» για παιδιά με μακροχρόνιες θεραπείες. Στη δεκαετία του 60 ιδρύονται 

οι πρώτες ειδικές ταξεις για παιδιά με νοητική υστέρηση και το 1978 καταργούνται για να ιδρυθεί το 

πρώτο Ειδικό Σχολείο. Το 1977 ιδρύεται η Ειδική Επαγγελματική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 

Γ’» με την κοινωνία να δυσκολεύεται ακόμα να αποδεχτεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην Κύπρο 

οι ίδρυση τάξεων ειδικής αγωγής σε γενικά σχολεία γίνεται το 1988, αλλά οι μαθητές συνεχίζουν να 

φοιτούν αποκλειστικά σε ειδικά σχολεία. Η ένταξη αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά ουσιαστικά 

με νέο νόμο το 1999. 

Οι σημαντικότεροι νόμοι της Κύπρου για την ειδική αγωγή είναι οι εξής: 

• 47/1979  θέσπιση και λειτουργία Ειδικών Σχολείων 

• ΥΠΠ 1995  ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες σε γενικά σχολεία 

• Ν.113(Ι)/1999  παροχή ειδικής εκπαίδευσης από τη γέννηση  

• Ν.127/2000  περιλαμβάνει την εκπαίδευση και εξιδείκευση των ατόμων με αναπηρία 

και την παροχή ίσων ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση 

• Ν.66(Ι)/2006  αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας 

• Ν. 22(Ι)/2006  διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία για τη συμμετοχή τους στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις 

• Ν.95(Ι)/2006  παροχή δημόσιου βοηθήματοςσε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με 

αναπηρία 

Στην προσπάθεια για ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, η ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση στην Κύπρο παρέχεται με δύο τρόπους: 

Α. Σε γενικές τάξεις κατάλληλα εξοπλισμένες για να πορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες 

αυτών των μαθητών. 

Β. Σε ειδικές μονάδες που λειτουργούν μέσα στα γενικά σχολεία. 

Γ. Σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά) 

Δ. Σε χώρους εκτός σχολείων για λόγους υγείας 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σην Κύπρο δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακά Τμήματα που να 

ειδικεύονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (εκτός από τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης 

σε κάποια τμήματα) και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιμορφωθούν κυρίως από σεμινάρια και 

συνέδρια ενώ παρέχονται και υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. Αυτό που ξεχωρίζει επίσης 

στην περίπτωση της Κύπρου είναι ότι στις μονάδες ειδικής αγωγής συμμετε΄χει ένας μεγάλος και 

ποικίλος αριθμός ανθρώπων που ξεκινά από τους παιδαγωγούς, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς 

λειτουργούς και φτάνει μέχρι τη συμμετοχή των γονέων (Κασίνη, 2006) 

 2.3. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Σουηδία 

Η Σουηδία είναι μια απο τις Σκανδιναβικές χώρες που αναπτύχθηκε όχι μόνο στον οικονομικό 

τομέα αλλά και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι πρώτες ενέργειες όσον αφορά την 

εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες έγιναν τον 17ο αιώνα ξεκινώντας από τα σχολεία της 
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εκκλησίας. Τον 19ο αιώνα ξεκινά η κατηγοριοποίηση των μαθητών με ένα τεστ που γίνονταν στα 

σχολεία αλλά αυτό οδήγησε περισσότερο στην περιθωριοποίησή τους. Το 1905 ιδρύεται το πρώτο 

Βοηθητικό Σχολείο και μέχρι το 1923 είχαν ιδρυθεί 181 σχολεία σε όλη τη χώρα. Το 1930 ιδρύονται 

οι πρώτες τάξεις ένταξης όπου οι μαθητές με αναπηρίες διδάσκονταν μόνο τα βασικά. Aπό τη 

δεκαετία του ‘40 και μετά αρχίζει να φαίνεται η ανάγκη για τη δημιουργία ενός σχολείου που να 

μπορεί να συμπεριλάβει τους μαθητές με αναπηρία και προωθείται το 9χρονο σχολείο. Στη δεκαετία 

του ’60 αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα αναλυτικά προγράμματα που προωθούν τη 

διαφοροποίηση και την ανάγκη να οδηγηθούν οι μαθητές στις γενικές τάξεις. Το 1980 ξεκινά στις 

τάξεις η συνδιδασκαλία, στο σχεδιασμό της οποίας συμμετέχουν εκτός από τους εκπαιδευτικούς και 

οι μαθητές. Προς το τέλος της δεκαετίας ήδη οι τυφλοί μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν σε 

γενικές τάξεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1994 παρουσιάζει το δημοκρατικό σχολείο όπου θα 

μπορούσαν όλοι να συμμετέχουν αναάλογα με τις δυνατότητές τους. Μετά το 2002 αρχίζουν να 

συμμετέχουν και οι γονείς στην παιδαγωγική διαδικασία ενώ ενισχύεται η φιλοσοφία του νόμου του 

1994.  

Η πιο βασική νομοθεσία της Σουδίας για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι η εξής: 

• Ν. 1942:629   καθορίζει το ωρολόγιο πράγραμμα της ειδικής αγωγής και προάγει της 

σημασία της 

• Ν. 1985:1100  μιλάει για ίσα δικαιώματα πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους, 

αναφέρει τη συδιαμόρφωση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή 

• Ν. 1998:628   στους μαθητές παρέχεται ειδική στήριξη είετ σε ειδικά τμήματα, είτε σε 

ειδικά σχολεία 

• Ν. 2002:121  ορίζει τους χώρους εκτός σχολείου που μπορεί να διδαχθεί ο μαθητής αν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασθένειας 

• Ν. 2010:800  καθορίζει τα αναλυτικά προγράμματα που βασίζονται και πάλι στη 

συνδιδασκαλία, εμπλουτίζεται με μαθήματα, περιλαμβάνει τη δωρεάν στήριξη του 

κράτους και αποσυνδέει την επιτυχία στα τεστ με την συνέχιση των σπουδών 

• Ν. 2015:938  ορίζει τα προσόντα του ειδικού παιδαγωγού 

Η εκπαίδευση στη Σουηδία έχει σαν όραμα ένα σχολείο που να μπορεί να απευθύνεται σε 

όλους τους μαθητές και να μπορεί να βοηθά τους μαθητές με αναπηρίες να βρίσκονται όσο γίνεται 

στα ίδια επίπεδα με τους συνομιηλίκους τους των γενικών τάξεων. Αυτό γίνεται μέσα από 

συγκεκριμένες δομές. Η πιο βασική είναι το Specialpedagogiska Skolmyndigheten, το οποίο είναι 

ένα κέντρο που τροοφοδοτεί τα ειδικά σχολεία με τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία 

συμπληρωματικά στο πρόγραμμα του σχολείου. Είναι επίσης το αρμόδιο όργανο για τα ειδικά 

σχολεία και την εκπαίδευση που παρέχεται εκεί. Παράλληλα υπάρχουν τα ειδικά σχολεία για μαθητές 

με βαριές αναπηρίες. 

3. Σύγκριση 

Η παρούσα έρευνα εστίασε κυρίως στη νομοθεσία των τριών χωρών, τις δομές που διαθέτουν 
και το προσωπικό που εργάζεται εκεί. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι μεταξύ των τριών χωρών 
υπάρχουν πολλές διαφορές αλλά μπορούμε να βρούμε και ομοιότητες. Στη Σουηδία η ειδική αγωγή 

και εκπαίδευση ξεκίνησε πριν την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Είναι βέβαιο πως πως τα ιστορικά γεγονάτα της κάθε χώρας έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο 
στο πως εξελίχθηκαν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Η Σουηδία, για παράδειγμα, δεν έχει υποστεί 

τις συνέπειες των πολέμων της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά ούτε και το μέγεθος της οικονομικής 
κρίσης που έχει βιώσει η Ελλάδα ή η Κύπρος την τελευταία 10ετία. Αυτό είχε σαν συνέπεια στη 
Σουηδία οι δομές να λειτουργούν κανονικά και σε τέτοιο βαθμό που τα σχολεία να είναι πλήρως 
εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μέσα και επιπλέον να παρέχονται στους μαθητές δωρεάν γεύματα 

και δραστηριότητες. Η έλλειψη χρηματοδότησης και η έλλειψη προσωπικού είναι οι πιο βασικές 
αιτίες της μη επαρκούς υλοποίησης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο 
διαχρονικά.  
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Στην Ελλάδα το 1975 ξεκινά επίσημα η δωρεάν εκπαίδευση για άτομα με ειδικές ανάγκες και 

το 1981 ορίζεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες αφορά τις ηλικίες 6-17. 
Στην Κύπρο το 1995 παρέχεται με νόμο κρατική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τη 
γέννησή τους και το 1999 ορίζεται και εκεί ηλικιακά η υποχρεωτική εκπαίδευση (6-17). Ενώ από τη 

δεκαετία του ’80 καθορίζονται οι ειδικές τάξεις και τα τμήματα ένταξης στα γενικά σχολεία στη 
Ελλάδα, η πιο αξιόλογη ενέργεια για ουσιαστική ένταξη γίνεται το 2000. Στη Κύπρο δεν υπάρχει 
αξιόλογη μεταβολή. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης η Ελλάδα κατοχυρώνει τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες από το 1985, ενώ στην Κύπρο αυτό γίνεται το 2000. Το 2009 εισάγονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα άτομα με ειδικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην Κύπρο 
γίνεται ήδη από το 2006. Στην Ελλάδα η εισαγωγή γίνεται για κατόχους απολυτηρίου Λυκείου χωρίς 
εξετάσεις, ενώ στην Κύπρο εισάγονται με εξετάσεις αλλά με κάποιες διευκολύνσεις. Στη Σουηδία η 

νομοθεσία για την ειδική αγωγή είχε ξεκινήσει ήδη από τον 18ο και 19ο αιώνα καθώς ήταν πάντα μια 
κοινωνία πολύ ανοιχτή στη διαφορετικότητα. Η έννοια του δημοκρατικού σχολείου υπάρχει ήδη στη 
φιλοσοφία της από τον 19ο αιώνα, ενώ από τον 20ο η πλειοψηφία των μαθητών αυτών φοιτά και σε 

γενικές τάξεις. Οι οποίες από την πλευρά τους είναι πλήρως εξοπλισμένες για να μπορέσουν να 
υποστηρίξουν τις διαφορετικές περιπτωσεις μαθητών. 

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν ειδικά σχολεία για όλες τις βαθμίδες (ειδικοί νηπιακοί 
σταθμοί- λύκεια ιδιωτικά και δημόσια). Στην Ελλάδα υπάρχουν επιπλέον τα Ειδικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ στην 
Κύπρο δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Όλες οι μονάδες υποστηρίζονται από ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό που αποτελείται και από λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Η 

φοίτηση σε γενικές τάξεις είναι εφικτή, ανάλογα με την αναπηρία του μαθητή, εφόσον το σχολείο 
είναι πεαρκώς εξοπλισμένο. Μια ακόμα παράμετρος είναι η κατ’ οίκον διδασκαλία ή η διδασκαλία 
σε ειδικούς χώρους (π.χ. σε νοσοκομεία) για μαθητές με σοβαρές ασθένειες που παρέχεται και στις 

δυο χώρες.  
Στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, παρά την λειτουργία των 

Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και των 
προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ, παρουσιάζονται 

πολλές δυσκολίες στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Στην Κύπρο πέρα από τη νομοθεσία 
δεν υπάρχει κάποια άλλη κρατική υποστήριξη με τη δημιουργία εργαστηρίων ή άλλων μονάδων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και τα άτομα με ειδικές ανάγκες στηρίζονται μόνο στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία. 
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην Ελλάδα λειτουργεί τμήμα Ειδικής Αγωγής στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι από 

φοιτοι των οποίων φέρουν τον τίτλο και την πιστοποίηση του ειδικού παιδαγωγού. Στην Κύπρο δεν 
υπάρχει κάποιο ξεχωριστό τμήμα αλλά μόνο η κατεύθυνση Ειδικής Ενιαίας εκπαίδευσης στο τμήμα 
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας της Κύπρου. Και στις δυο χώρες η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σε θέματα ειδικής αγωγής γίνεται μόνο με ιδιωτική 

πρωροβουλία και μετά από προσωπικό ενδιαφέρον. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν σεμινάρια και να συμμετέχουν σε συνέδρια σχετικά με την ειδική αγωγή που 
διοργανώνονται είτε από ιδιωτικούς φορείς είτε από πανεπιστήμια ή άλλους κρατικούς φορείς. Στην 

ουσία όμως δεν υπάρχει κάποιου είδους επιμόρφωση με πρακτική επιμόρφωση και όλα καταλήγουν 
σε ενημερωτικές επιμορφώσεις.  

4. Συμπεράσματα 

Με την εξέλιξη της νομοθεσίας σε Ελλάδα και Κύπρο βλέπουμε σταδιακά μια θετική στάση 
απέναντι στα άτομα με αναπηρία και μια κατανόηση του πόσο απαραίτητη είναι η ένταξή τους στην 
κοινωνία. Παρόλα αυτά η απουσία σχολών (Κύπρος) ή η ύπαρξη ελάχιστων (Ελλάδα) για την 

προετοιμασία εκπαιδευτικών που να μπορούν να διδάξουν σε άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και 
η ανεπαρκής επιμόρφωση καταδεικνύουν την ουσιαστική απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Το 
χρονικό διάστημα που εξετάζει αυτή η εργασία (μέχρι το 2015) οι συνθήκες στα ειδικά σχολεία ήταν 
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περίπυο ιδρυματικές. Αυτή η αδυναμία προσαρμογής της χώρας μας να εφαρμόση την ένταξη 

οφείλονταν στην έλιεψη σχεδιασμού που θα οδηγούσε στην αποδοχή των διαφορετικών παιδιών 
στους κόλπους του σχολείου. Αυτό θα σήμαινε αλλαγές στις υποδομές των σχολικών κτιρίων, 
αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των διαφορετικών μαθητών, συχνές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, διορισμούς προσωπικού και 
αλλααγή φιλισοφίας. Στον αντίποδα η σημασία που έχει δώσει η Σουηδία στην παροχή ουσιαστικής 
εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρίες φαίνεται από τη δημιουργία του Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten που υποστηρίζει την ειδική αγωγή όχι μόνο υλικοτεχνικά αλλά και σε επίπεδο 
κατάρτισης, ενώ τα προσόντα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι 
καθορισμένα με νόμο. 

Η ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί μόνο 

μέσα από την καλλιέργεια αντιλήψεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον με την αλλαγή στάσεων και 
νοοτροπίας. Ή ένταξη των μαθητών με αναπηρίες αφορά το δικαίωμα των μαθητών αυτών να 
φοιτούν σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης. Αυτό δεν είναι όμως μόνο θέμα μεταρρυθμίσεων και 

παροχών, είναι και θέμα στάσεων και αντιλήψεων της κοινωνίας (της ευρύτερης και της 
εκπαιδευτικής). Η ένατξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο αν γίνει μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας όλων των ειδικών, 
έχοντας την κατάλληλη επιστημονική υποστήριξη.  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

Κασίνη, Ε. (2006). Εκπαιδευτική Έρευνα και Ειδική Αγωγή: Προοπτικές για την εμπλοκή γονέων 
και ειδικών διάφορων εκπαιδευτικών κλάδων. Στο 9ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Κύπρου, 2-3 Ιουνίου 2006 (705-706). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΚΥ.Σ.Ο.Α. (2009). Νόμοι της Βουλής. Ανακτήθηκε από 
http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=17&langID=13  

Μαλούπας, Χ. (2015). Η Ειδική Εκπαίδευση στην Κύπρο. Ανακτήθηκε 25/3/2021, από 

http://specialeducation-articles.com/special.php  
Νίκου, Α. & Τσακαλίδης, Χ. (2004). Η ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Πτυχιακή Εργασία, 

Π.Τ.Δ.Ε, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη. 
Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (2000). Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Δεληγιωργάκος. 
Παπαδοπούλου, Σ. (2010), “ Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα”, Σεμινάριο Επιμόρφωσης και 

Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ελλάδας, (Ανακτήθηκε στις 4/5/2019) 
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/nomoi/nomoi_main.htm  
Νομοθεσία Σουηδίας. Ανακτήθηκε στις 17/3/2021 από την ιστοσελίδα της σουηδικής βουλής 

www.riksdagen.se  

Ξενόγλωσση 

Berhanu, G. (2014). Special Education today in Sweden. In Special Education Interanational 

PerspectivesQ Practices Across the Globe Advances in Special Education, Vol. 28 (209-241) 
Emerald Group Publishing Ltd. 

Hjorne, E. (2015). The narrative of special education in Sweden- history and trends in policy and 

practice. Retrieved in 5/3/2021 from 
http://www.docs.hss.ed.ac.uk/education/creid/Projects/33i_v_Discourse_Hj%C3%B6rne.pdf 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten Retrieved in 12/2/2021 from https://www.spsm.se/  
Sweden – Special needs education within the education system. Retrieved in 24/3/2021 from  

https://www.european-agency.org/countryinformation/sweden/national-overview/special-needs-
education-within-the-educationsystem  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

440 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Ζορμπάς Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη  

Με την εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση των αλλαγών που έχουν επέλθει στην Ειδική 

Αγωγή από τον νόμο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008 ΦΕΚ 199 / Α / 2.10.2008) και μετά. Ο βασικός στόχος της 

εργασίας είναι η διερεύνηση για το κατά πόσο ενισχύεται και προωθείται η ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ παράλληλα γίνονται 

προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο ουσιαστική ένταξη, η οποία θα στοχεύει στη 

συμπερίληψη με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

Αρχικά παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα από το 2008 και μετά καθώς 

και οι πρακτικές που ακολουθούνται όσον αφορά την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στη συνέχεια 

γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις υπάρχουσες πρακτικές 

με στόχο τόσο τον εναρμονισμό με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές, όσο και την προώθηση 

ενός μοντέλου το οποίο θα προωθεί το μετασχηματισμό όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και της 

κοινωνίας προς ένα σύστημα εκπαίδευσης που να μπορεί να τους δεχτεί όλους.  

 

Λέξεις κλειδιά: ειδική αγωγή, ένταξη, συνεκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Μέχρι τον 19ο αιώνα οι αντιλήψεις των κοινωνιών στις περισσότερες χώρες ήταν αρνητικές 

απέναντι στα άτομα με αναπηρίες οδηγώντας τους στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα η περιθωριοποίηση εξακολουθούσε να υπάρχει με τον 

διαχωρισμό στην εκπαίδευση μεταξύ των μαθητών με αναπηρία ή χωρίς. Στην εποχή μας έχει 

ξεκινήσει να επικρατεί σιγά σιγά η αντίληψη, που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι τα άτομα 

με αναπηρία δικαιούνται ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους να ζήσουν ανεξάρτητα και παραγωγικά 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). Σε πολλές χώρες άρχισε να υιοθετείται η φιλοσοφία της δημιουργίας ενός 

σχολείου για όλους βασιζόμενου στην συμπερίληψη. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει 

κατά πόσο αυτό έχει θεσμοθετηθεί νομοθετικά στη χώρα μας μετά το 2008, ποιες είναι οι πρακτικές 

που ακολουθούνται και τι θα μπορούσε να αλλάξει. 

2. Από τον 19ο αιώνα μέχρι τη συνεκπαίδευση 

Τα πρώτα ειδικά σχολεία ιδρύθηκαν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα και οι μαθητές με αναπηρίες 

φοιτούσαν αποκλειστικά σε αυτά (Karagiannis et al, 1996). Κύριος σκοπός τους ήταν περισσότερο η 

προστασία των παιδιών και λιγότερο η εκπαίδευσή τους. Τη δεκαετία του ’80 ξεκινά η ιδέα για 

ισονομία και ισότητα κανοντας την αρχή με το νόμο του 1981 ο οποίος επεδίωκε την ενσωμάτωση 

των μαθητών με αναπηρία διατηρώντας όμως διακριτά χωρισμένες την ειδική από την γενική αγωγή. 

Όλο αυτό αλλάζει το 1985 με τη δημιουργία ειδικών τάξεων μέσα στα σχολεία και το άνοιγμα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τους μαθητές με αναπηρίες. Το 2000 θεσπίζεται η ένταξη των 

μαθητών αυτών σε γενικές τάξεις και τα ειδικά σχολεία δέχονται μόνο μαθητές με πολύ σοβαρά 

προβλήματα. Ιδρύονται τα ΚΔΑΥ για τη διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών, δημιουργούνται 

νέα προγράμματα, εισάγονται νέες ειδικότητες στα σχολεία αλλά και πάλι η ειδική εκπαίδευση δεν 
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μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με τη γενική. Μια από τις πιο σοβαρές επικρίσεις που δέχτηκε ο 

νόμος αυτός ήταν ότι τα ΚΔΑΥ λειτουργούσαν κυρίως σε μεγάλες πόλεις. 

Με τα χρόνια η εκπαίδευση άρχισε να αποκτά πιο ουσιαστικό χαρακτήρα και να υιοθετείται 

μια διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών αυτών ως ατόμων που χρειάζονται βοήθεια για να 

ανταποκριθούν όσο γίνεται καλύτερα στις δυσκολίες της ζωής. Αυτή υποτίθεται ήταν και η βασική 

επιδίωξη των ειδικών σχολείων αλλά η ποιότητα και οι υπηρεσίες τους αμφισβητήθηκαν σφόδρα 

(Λαμπροπούλου& Παντελιάδου, 2000). Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να δημιουργούνται νέες δομές: 

ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής κλπ., να αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών των σχολείων 

εισάγοντας τη διαθεματικότητα, την τεχνολογία, ενώ αρχίζει να γίνεται έντονη στη σχολεία και η 

πολυπολιτισμικότητα- το διαφορετικό. Παράλληλα, το 2006 υπογράφεται η Σύμβαση για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από τον ΟΗΕ.  

Έτσι φτάνουμε στον νόμο του 2008 που είχε σαν κύριο μέλημα την εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών για όλους τους μαθητές με αναπηρίες με τελικό στόχο την ομαλή ένταξή τους στην 

κοινωνία. Τα ΚΔΑΥ καταργούνται και δημιουργούνται τα ΚΕΔΔΥ, δημιουργούνται οι σχολικές 

μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ), η ειδική αγωγή ανήκει πλέον στο Υπουργείο Παιδείας και γίνεται 

λόγος για προγράμματα συνεκπαίδευσης. Δίνεται επιπλέον το δικαίωμα σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες να φοιτούν σε γενικές τάξεις, ενώ τους παρέχεται εξατομικευμένη διδασκαλία. Αργότερα, 

το 2013, το 2014 και το 2016 μια σειρά νόμων προσπάθησε να καλύψει τα κενά του νόμου του 2008 

όσον αφορά τη συνεκπαίδευση, προσπαθώντας να προωθήσει την ιδέα ενός σχολείου που να σέβεται 

τη διαφορετικότητα.  

Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετές έρευνες που υποστηρίζουν ότι το σχολείο δεν μπορεί να 

προσαρμόσει τα προγράμματα του στις ανάγκες των μαθητών του (Norwich, 2004) και ότι πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα νέο σχολείο που να μπορεί να εξασφαλίσει το δικαίωμα της εκπαίδευσης για όλους 

τους μαθητές ανεξάρτητα από τις ανάγκες τους. Η συνεκπαίδευση συνεπάγεται την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση του προγράμματος του σχολείου (Kugelmass, 2004). Οι 

μαθητές με αναπηρίες φοιτούν σε γενικές τάξεις με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και την ισότιμη 

φοίτηση. Για να μπορέσει όμως να τους προσφερθεί ποιοτική εκπαίδευση υπάρχουν κάποιες 

προϋποθέσεις, όπως η ευελιξία στην υιοθέτηση νεών στρατηγικών και πρακτικών, η υποδομή και ο 

εξοπλισμός των σχολικών μονάδων, το εξειδικευμένο προσωπικό κ.α (Florian, 2014). 

3. Η ελληνική πραγματικότητα και προτάσεις 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας μετά το νόμο του 2008 προσπαθεί να ενσωματώσει στη 

φιλοσοφία του τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Τονίζει τη 

σημαντικότητα της κοινωνικοποίησης των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και καθιερώνει την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών ΑμεΑ (UN). Η εφαρμογή του όμως έχει 

αποδειχτεί πιο δύσκολη από τη θεωρία καθώς δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διάγνωση παρά 

στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Λαμπροπούλου, 2008). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα να εκπονούνται χωρίς τη συμβολή των εκπαιδευτικών και των γονέων. Οι μαθητές 

χωρίζονται σε κατηγορίες και δεν υπάρχει η δημιουργία εξατομικευμέων προγραμμάτων. Σύμφωνα 

με τον Βλάχο (2008) ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποια ουσιαστική αξιολόγηση 

του προγράμματος, η οποία θα μπορούσε να παρέχει ανατροφοδότηση για τις αδυναμίες και τα θετικά 

του στοιχεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα να 

μην παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους εναρμονιζόμενα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. 

Η συνεκπαίδευση κατά τον Norwich (2000) δεν εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε κάθε σχολείο 

καθώς φοιτούν σε αυτά διαφορετικοί μαθητές, με διαφορετικές ανάγκες και κάθε σχολική μονάδα 

διαθέτει διαφορετική υλικοτεχνική υποδομή και καταρτισμένο προσωπικό. Έτσι μπορεί να 

εφαρμοστεί το μοντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης, όπου όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ανεξάρτητα 

από τις ιδιαιτερότητές τους. Στο μοντέλο της συμμετοχής στην ίδια τάξη προβλέπεται ο ειδικός 

παιδαγωγός εντός της γενικής τάξης, ο ψυχολόγος ή άλλοι ειδικοί εκτός σχολείου που μπορούν να 

υποστηρίξουν τους μαθητές. Στο μοντέλο επικέντρωσης στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή 
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υπάρχει η φοίτηση στη γενική τάξη αλλά και στα ειδικά σχολεία. Αξιολογούνται οι ανάγκες του κάθε 

μαθητή και προτείνεται ανάλογα το κατάλληλο σχολείο (γενικό ή ειδικό) αλλά μόνο αν η φοίτηση 

στη γενική τάξη μπορεί να παρεμποδίσει την εξέλιξη των υπόλοιπων μαθητών. Στο περιοριστικό 

μοντέλο συνεκπαίδευσης θεωρείται ότι η φοίτηση στα ειδικά σχολεία είναι πιο αποτελεσματική και 

οι αποφάσεις παίρνονται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.  

Στη χώρα μας με τον νόμο 3699/2008 οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν τη 

δυνατότητα να φοιτήσουν σε τμήματα ένταξης χωρίς γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ αλλά με τη σύμφωνη 

γνώμη του συμβούλου ΕΑΕ. Στα ίδια τμήματα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν και μαθητές 

με σημαντικότερες ανάγκες οι οποίοι υποστηρίζονται από κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα 

στήριξης. Αυτό που παρατηρείται όμως είναι ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις που επικρατούν ακόμα 

οδηγούν τους μαθητές σε κατηγοριοποίηση και κοινωνική απομόνωση (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). Στα 

τμήματα παράλληλης στήριξης μπορεί να παρακολουθήσει και μαθητής με ειδικές ανάγκες αλλά με 

την επίβλεψη εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Η φοίτηση γίνεται μετά από γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, 

η οποία επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και παρέχεται μόνο αν δεν υπάρχει τμήμα 

ένταξης στο σχολείο γενικής αγωγής. Επίσης για πρώτη φορά αναγνωρίζει ώς άτομα με εδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητές οι οποίοι έχουν υποστεί βία ή παραμέληση και μπορεί να επιδείξουν 

παραβατική συμπεριφορά ή μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές με νοητική καθυστέρηση επίσης 

έχουν το δικαίωμα να αναπτυχθούν κοινωνικά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Παρόλο που ο νόμος 

έχει να προσφέρει αρκετά θετικά στοιχεία και πρακτικές υπηρετώντας την κοινωνική διάσταση της 

εκπαίδευσης, παρατηρούνται και κάποιες αστοχίες. Όσον αφορά τα ΣΜΕΑ, για παράδειγμα, 

συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετές περιοχές με σοβαρές ελλείψεις σε σχολικές μονάδες, ένα μεγάλο 

ποσοστό στεγάζεται σε ακατάλληλους χώρους  και η υποστήριξη που προσφέρεται είναι κυρίως 

ψυχολογική (Παντελιάδου, 2004). 

Πέρα όμως από το κομμάτι της νομοθεσίας και της γραφειοκρατίας υπάρχουν και οι πρακτικές 

που ακολουθούνται. Για παράδειγμα, η παράλληλη στήριξη είναι αρκετά διαφοροποιημένη από το 

πως γίνεται σε άλλες χώρες. Ο εκπαιδευτικός που είναι επιφορτισμένος με την υποστήριξη του 

μαθητή με ειδικές ανάγκες ασχολείται αποκλειστικά με εκείνο τον μαθητή. Άλλο ένα παράδοξο της 

ελληνικής πραγματικότητας είναι ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρξε μόνιμος διορισμός των 

αποφοίτων τμημάτων ειδικής αγωγής, ενώ υπάρχει ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

θέματα ειδικής αγωγής επηρεάζοντας όχι μόνο τις πρακτικές τους αλλά και τις αντιλήψεις τους 

(Γιαβρίμης, 2013).  Επιπλέον το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν προβλέπει τη διαμόρφωση των 

σχολικών χώρων, την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού, τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της γενικής 

τάξης με τον ειδικό παιδαγωγό, τον γονέα και άλλους φορείς. 

Είναι εμφανές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας θα πρέπει να γίνει περισσότερο 

ανθρωποκεντρικό και να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή, μειώνοντας τη 

γραφειοκρατία, προωθώντας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και υιοθετώντας περισσότερο 

μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας (Βλάχος, 2008, Αραμπατζή, 2009).  Οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σχολείο που 

είναι σχεδιασμένο για όλους χρησιμοποιεί τη διαφορετικότητα για να χτίσει πάνω σε αυτή και να 

αξιοποιήσει τις διαφορετικές εμπειρίες μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Δίνει ενεργό ρόλο στον 

μαθητή και τον εκπαιδεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης ώστε να μπορέσει μελλοντικά να 

ενταχθεί στην κοινωνία ως υπέυθυνος πολίτης (Σούλης, 2002). 

4. Συμπεράσματα 

Η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε γενικές τάξεις (συνεκπαίδευση) είναι η τάση των 

τελευταίων ετών στις χώρες της Ευρώπης. Η ένταξη είναι καθαρά θέμα μεταρρυθμίσεων και όχι απλά 

θέμα προσβασιμότητας. Πέρα από το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρίες να φοιτούν σε τάξεις της 

γενικής εκπαίδευσης, πρέπει να παρέχονται και διευκολύνσεις στα πλαίσια του γενικού σχολείου. 

Τον πιο σημαντικό ρόλο παίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα, όπου θα προσδιορίζονται οι ανάγκες 

του κάθε μαθητή, οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν και τα μέσα που θα βοηθήσουν σε αυτή την 
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κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μπορούν να συνεισφέρουν τη γνώμη τους οι γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες. Ο μετωπικός όμως τρόπος διδασκαλίας της γενικής 

εκπαίδευσης, το άκαμπτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, και ο τρόπος που αξιολογούνται οι 

μαθητές αφήνουν πολύ λίγα περιθώρια εξέλιξης. Σε όλα αυτά προστίθενται και η έλλειψη εποπτικών 

μέσων στα σχολεία και έλλειψη κατάρτισης από πλευράς των εκπαιδευτικών (της γενικής αγωγής) 

όσον αφορά τις διαδικασίες ένταξης. Η ανάπτυξη πολιτικών συνεκπαίδευσης συνεπάγεται την 

παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς με προσωπικό, υλικό και εκπαίδευση. Πάνω απ όλα όμως 

η ουσία είναι να θέτουμε μακροπρόθεσμους στόχους πάνω στου ςοποίους θα σχεδιάσουμε το που θα 

θέλαμε να φτάσουμε μετά από 1 ή 2 δεκαετίες.  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Καραγιάννης Αθανάσιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα τρία κύρια φιλοσοφικά ρεύματα που επηρέασαν τη 

διοικητική επιστήμη και εξετάζεται κριτικά η δυνατότητα εφαρμογής τους σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό. Παράλληλα αναπτύσσεται η εισαγωγή κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης σε μια 

σχολική μονάδα και αναζητούνται οι πιθανές επιρροές των φιλοσοφικών τάσεων στην αλλαγή αυτή, 

μελετάται κατά πόσο η αλλαγή κουλτούρας συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

οργανισμού και σχολιάζεται ο πολυσύνθετος ρόλος του διευθυντή, ιδιαίτερα στην εισαγωγή 

καινοτομιών και αλλαγής κουλτούρας. Διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της σύγχρονης διοίκησης 

προωθεί τους στόχους και τις επιδιώξεις του οργανισμού, με την παράλληλη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του ανθρώπινου δυναμικού, 

προγραμματισμό, στοχοθεσία και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο διευθυντής διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 

τη βελτίωση σημαντικών παραγόντων αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 

 

Λέξεις κλειδιά: διοικητική επιστήμη, αλλαγή κουλτούρας, επαγγελματική ανάπτυξη. 

1. Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική διοίκηση δέχεται επιρροές από τρεις φιλοσοφικές τάσεις (την κλασική 

προσέγγιση, τη διοίκηση μέσω των ανθρώπινων σχέσεων και τη σύγχρονη διοίκηση), οι οποίες 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

μονάδων (Πασιαρδής, 2014). Στον χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, επίσης, υπάρχει έντονο 

επιστημονικό ενδιαφέρον για την έννοια της κουλτούρας, αλλά και τον ρόλο της στην 

αποτελεσματικότητα λειτουργίας των σχολικών μονάδων (Χατζηπαναγιώτου, 2008). Με τον όρο 

κουλτούρα αναφερόμαστε «στην ιδεολογία ενός οργανισμού, τις αξίες και τις αντιλήψεις του αλλά 

και τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τους άλλους» (Πασιαρδής, 2014: 156). Κουλτούρα 

σχολικής αποτελεσματικότητας διαμορφώνεται, όταν υπάρχει αφοσίωση σε πρότυπα συμπεριφοράς, 

σε νόρμες και κοινές αξίες, συνεργατικό πνεύμα, κοινοί στόχοι, κοινό όραμα και αποστολή 

(Χατζηπαναγιώτου, 2008). Σε αυτήν τη διαδικασία, ο διευθυντής ασκεί ηγετικό ρόλο, προκειμένου 

να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, αφού υπάρχουν ομάδες ατόμων, η 

διοίκηση των οποίων, αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση επιτυχίας των σκοπών της (Πασιαρδής 

& Πασιαρδή, 2006).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν τα τρία κύρια φιλοσοφικά ρεύματα που 

επηρέασαν τη διοικητική επιστήμη και να εξεταστεί κριτικά η δυνατότητα εφαρμογής τους σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται η εισαγωγή κουλτούρας επαγγελματικής 
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ανάπτυξης σε μια σχολική μονάδα αναζητώντας τις πιθανές επιρροές των φιλοσοφικών τάσεων στην 

αλλαγή αυτή, μελετάται κατά πόσο η αλλαγή κουλτούρας συμβάλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού και σχολιάζεται ο πολυσύνθετος ρόλος του διευθυντή, 

ιδιαίτερα στην εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγής κουλτούρας. 

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

2.1. Κριτική αντιμετώπιση της εφαρμογής των θεωρητικών προσεγγίσεων της διοικητικής 

επιστήμης στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

Διοίκηση είναι «η ανθρώπινη δραστηριότητα, αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, που 

υλοποιείται στο πλαίσιο ενός οργανισμού και επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με την 

αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, μέσα από τις λειτουργίες, του προγραμματισμού, της 

οργάνωσης, της διεύθυνσης, του συντονισμού και του ελέγχου» (Κατσαρός, 2008: 15). Η 

εκπαιδευτική διοίκηση, ως έννοια, διαφοροποιείται ως προς τον σκοπό, αφού οι λειτουργίες της 

διοίκησης επικεντρώνονται στους οργανισμούς εκπαίδευσης και μάθησης (Αθανασούλα – Ρέππα, 

2008). Η εκπαιδευτική διοίκηση δέχεται επιρροές από τρεις φιλοσοφικές τάσεις της επιστήμης της 

διοίκησης (την κλασική προσέγγιση, τη διοίκηση μέσω των ανθρώπινων σχέσεων και τη σύγχρονη 

διοίκηση), οι οποίες, ανάλογα με την εποχή, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο διοίκησης 

και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων (Πασιαρδής, 2014). 
 

Πίνακας 1: Βασικές αρχές των θεωριών της διοικητικής επιστήμης  

 

Επιστημονική διοίκηση 

(κλασσική προσέγγιση) 

Διοίκηση με βάση τις 

ανθρώπινες σχέσεις 

Σύγχρονη διοίκηση 

➢ Καθορισμός ενός μεγάλου 

καθημερινού φόρτου 

εργασίας 

➢ Τυποποιημένες συνθήκες 

εργασίας 

➢ Μισθολογική (και άλλη) 

επιβράβευση για κάθε 

επιτυχία 

➢ Πρόστιμο ή κυρώσεις σε 

περίπτωση αποτυχίας 

➢ Εξειδίκευση στους 

μεγάλους οργανισμούς 

➢ Σχεδιασμός οργάνωση, 

οδηγίες, συντονισμός και 

έλεγχος 

➢ Εκθέσεις, 

προϋπολογισμός 

Η παραγωγικότητα των 

εργαζομένων θα αυξηθεί 

εάν ικανοποιούνται οι 

κοινωνικές τους ανάγκες 

στον χώρο εργασίας: 

➢ Με ευκαιρίες για 

κοινωνικές επαφές 

➢ Με ανθρώπινη και έντιμη 

μεταχείριση 

➢ Με τη συμμετοχή στις 

διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων 

Η ικανοποίηση των 

εργαζομένων προκύπτει: 

➢ Από τις επιτυχίες που θα 

έχουν στον χώρο της 

εργασίας τους. 

➢ Όταν νιώθουν ότι 

παράγουν σημαντικό έργο 

του οποίου βλέπουν τα 

αποτελέσματα 

➢ Όταν οι αμοιβές (υλικές 

και ηθικές) είναι 

περισσότερες από την 

προσπάθεια που οι ίδιοι 

καταβάλλουν 

 

(Πηγή: Πασιαρδής, 2014) 

 

Η επιστημονική διοίκηση – κλασική προσέγγιση, με κύριο εκφραστή τον Taylor, δίνει έμφαση 

στη επίτευξη της μέγιστης παραγωγής με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων εργασίας (Θεοφιλίδης, 

2012). Οι θεμελιώδεις αρχές της επιστημονικής προσέγγισης είναι ο καταμερισμός της εργασίας, οι 

τυποποιημένες εργασιακές συνθήκες, η επιβράβευση, οι κυρώσεις και η εξειδίκευση στους 

οργανισμούς (Πασιαρδής, 2014). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι εργαζόμενοι εκτελούν μια εργασία 

εξειδικευμένη με μετρήσιμα αποτελέσματα, παραβλέποντας τον δημιουργικό ρόλο του ανθρώπου 
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κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων (Θεοφιλίδης, 2012). Το θεωρητικό μοντέλο 

διοίκησης με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις, μεταθέτει το κέντρο βάρους του οργανισμού από την 

αύξηση της παραγωγικότητας, με τη χρήση μεθόδων επιστημονικών, στην παρώθηση και 

ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς και στο ηθικό των ομάδων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η 

παραγωγικότητα των εργαζομένων θα αυξηθεί, εάν ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες τους στον 

εργασιακό χώρο, προσφέροντάς τους ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, με έντιμη και ανθρώπινη 

μεταχείριση και με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Πασιαρδής, 2014). Στη 

σύγχρονη διοίκηση αναγνωρίζεται ότι οι επιδιώξεις και οι στόχοι του οργανισμού νομιμοποιούν την 

ύπαρξή του και επομένως πρέπει να προωθηθούν με τρόπο συστηματικό. Παράλληλα, όμως, 

αναγνωρίζεται ότι η προώθηση των στόχων πρέπει να γίνεται με την αξιοποίηση των ανθρώπινων 

πόρων που διαθέτει ο οργανισμός (Θεοφιλίδης, 2012). Από την αναφορά των παραπάνω 

προσεγγίσεων της διοίκησης, διαπιστώνεται ότι η σύγχρονη διοίκηση δίνει έμφαση τόσο στους 

στόχους του οργανισμού, όσο και στον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος, όταν αξιοποιηθεί σωστά, με 

συμμετοχικό τρόπο λειτουργίας, με δίκαιο σύστημα ανταμοιβών και με τη δέσμευσή του, θα 

βελτιωθούν οι δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι εκπαιδευτικές μονάδες, ως οντότητες, λειτουργούν ως 

συστήματα ανοικτά και, κατά συνέπεια, αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό, 

ουσιαστικά, σημαίνει πως οι εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον επηρεάζουν τη λειτουργία και 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος ως συνόλου και των σχολείων ως οργανισμών 

(Θεοφιλίδης, 2012) και κατά συνέπεια δέχεται επιρροές από τις φιλοσοφικές τάσεις της διοικητικής 

επιστήμης. Η αξιολόγηση και η μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων προέρχεται από το 

μοντέλο της επιστημονικής διοίκησης. Η επιρροή του μοντέλου των ανθρώπινων σχέσεων στις 

σχολικές μονάδες διαπιστώνεται στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος εργασίας, στη συνοχή της 

ομάδας, στην ύπαρξη αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς επίσης και στη συμμετοχή των 

εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, η οποία δίνει την ευκαιρία στα μέλη του οργανισμού να 

κατανοήσουν καλύτερα τις επιδιώξεις του, δημιουργώντας ταυτόχρονα δέσμευση ηθική στα μέλη 

του, ώστε να εργαστούν για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται και με τη δική τους 

συμμετοχή (Θεφιλίδης, 2012).  

Βασική επιδίωξη των σημερινών σχολικών οργανισμών αποτελεί η επίτευξη των στόχων τους, 

μέσα από την εξειδίκευση του προσωπικού του σχολείου και την ανάληψη από αυτούς 

συγκεκριμένων ρόλων (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006). Σε αυτούς τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, η εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης θεωρείται αναγκαία, αφού με τον 

σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δράσεων, τη βελτίωση των μεθόδων 

διδασκαλίας, την παρακολούθηση της εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος και της προόδου 

των μαθητών, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, την 

ανατροφοδότηση, με την παροχή κινήτρων, με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με 

τη διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας, υπευθυνότητας και αλληλεξάρτησης μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της πολιτείας, στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στις προσδοκίες της κοινωνίας γενικότερα. 

Αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο των φιλοσοφικών τάσεων της επιστήμης της διοίκησης 

θα επιχειρηθεί στις επόμενες ενότητες η αναζήτηση πιθανών επιρροών τους σε ένα θέμα που 

προκαλεί μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον στον χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης, την αλλαγή 

κουλτούρας. Συγκεκριμένα εξετάζεται η εισαγωγή κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης σε μια 

σχολική μονάδα, μελετάται κατά πόσο η αλλαγή κουλτούρας συμβάλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού και σχολιάζεται ο πολυσύνθετος ρόλος του διευθυντή. 

2.2. Εισαγωγή κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των οργανισμών που τους κάνει να ξεχωρίζουν είναι η κουλτούρα 

τους. Αποτελεί τον κοινωνικό δεσμό που καθορίζει τα πρότυπα επιθυμητής συμπεριφοράς στα νέα 

μέλη του οργανισμού, βοηθώντας τους στην ανάπτυξη και καλλιέργεια αισθήματος αφοσίωσης 
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(Πασιαρδή, 2001). Ο Ouchi (1981) ορίζει την έννοια της κουλτούρας ως ένα σύνολο τελετουργιών, 

συμβόλων και μύθων που μεταφέρουν τις αντιλήψεις και τις αξίες του οργανισμού στους ανθρώπους 

που εργάζονται μέσα σε αυτόν. Ο Mintzberg την αναφέρει ως ιδεολογία, η οποία περιέχει τις 

συνήθειες και τις αντιλήψεις του οργανισμού και η οποία τον διαφοροποιεί από κάποιον άλλον 

(Πασιαρδής, 2014). Από τους ανωτέρω ορισμούς διαφαίνεται ότι η κουλτούρα είναι μια σειρά 

στοιχείων, ορατών και αοράτων, που διαφοροποιούν έναν οργανισμό από έναν άλλον. Οι Sergiovanni 

και Starratt αναφέρουν τέσσερα επίπεδα της κουλτούρας: το πρώτο αφορά μύθους, ιστορίες και 

σύμβολα και αντιπροσωπεύει τα δημιουργήματα, το δεύτερο επικεντρώνεται στις προοπτικές των 

εργαζομένων του οργανισμού, το τρίτο εστιάζεται στις αξίες του οργανισμού και το τέταρτο επίπεδο 

αναφέρεται στις παραδοχές της ύπαρξης του οργανισμού (Πασιαρδής, 2014). 

Η κουλτούρα ενός σχολικού οργανισμού αποτελείται από εξωτερικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αξίες και τις αντιλήψεις των εργαζομένων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Αποτελεί την εικόνα του σχολείου προς τα έξω, ορίζει 

την ταυτότητά του, διαφοροποιώντας το, από τα υπόλοιπα (Τσαμπάζη, 2018). Η ύπαρξη ισχυρής 

κουλτούρας σε έναν οργανισμό τον διαφοροποιεί από κάθε άλλον, του προσδίδει την αίσθηση της 

ταυτότητας, ενισχύει την αίσθηση αφοσίωσης των μελών του, αυξάνει τη συνοχή και τη σταθερότητά 

του, διαμορφώνει και κατευθύνει τις συμπεριφορές και τις στάσεις των μελών του (Πασιαρδής, 

2014). 

Η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου επηρεάζεται από την κουλτούρα, η οποία βοηθάει στην 

παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων (Τσαμπάζη, 2018), 

χωρίς ωστόσο, να αποτελεί έννοια αναλλοίωτη και στατική (Πασιαρδή, 2001). Είναι επιβεβλημένο 

να εντοπίζονται παγιωμένες αντιλήψεις και να αναθεωρούνται, εφόσον χρειάζεται, αφού ζούμε σε 

μια μεταβαλλόμενη κοινωνία. Παράδειγμα αλλαγής κουλτούρας αποτελεί η διαδικασία της συνεχούς 

βελτίωσης, μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η μάθηση είναι μια 

διαδικασία ενεργητική, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται σε αλλαγή της επαγγελματικής 

τους συμπεριφοράς, της γνώσης, της νόησης, των αντιλήψεων, των πεποιθήσεων, των στάσεων και 

των επιδόσεών τους (Γιακουμή, 2016). Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού ενός 

οργανισμού έχει ως σκοπό «να συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής και των στόχων του, 

δίνοντας αξία στην εργασία των εργαζομένων. Εκπαίδευση σημαίνει επένδυση στους ανθρώπους. Η 

εκπαίδευση έχει ως στόχους την ανάπτυξη των υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων, την 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την ταχύτερη προσαρμογή στη νέα θέση εργασίας που προκύπτει 

μετά από μετάθεση ή προαγωγή ή και την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων, στον μικρότερο δυνατό 

χρόνο» (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003: 267). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, για την 

επιτυχία της αλλαγής κουλτούρας, καλείται να υποκινήσει και να εμπνεύσει τον σύλλογο 

διδασκόντων για το όραμά του και να επιτύχει τη δέσμευση, την αφοσίωση και την ενεργό ανάμειξή 

του για την υλοποίηση του σχεδίου του. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη της διαδικασίας 

αλλαγής είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί τη σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης για την 

μεταρρύθμιση των σχολικών μονάδων αλλά και για τους ίδιους, αφού οι επιστήμες της αγωγής 

εξελίσσονται, διαμορφώνονται νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, εισάγονται καινοτομίες που μπορούν 

να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η παροχή 

ουσιαστικής και πλήρους πληροφόρησης και η δυνατότητα διατύπωσης αντιρρήσεων, μπορεί να άρει 

τα εμπόδια και τις αρνητικές αντιδράσεις και οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη 

διοργάνωση και συμμετοχή σε συζητήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια, δημιουργώντας με τον 

τρόπο αυτό ευκαιρίες συνεργασίας και αναστοχασμού με συναδέλφους (Πασιαρδή, 2001), τον 

σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, τους συντονιστές εκπαίδευσης, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η εισαγωγή κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης δέχεται 

επιρροή από τη θεωρία της σύγχρονης διοίκησης αφού επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού με 

τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, με την αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας, 

με την επίτευξη υψηλών επιδόσεων των μαθητών. Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται ποιοτικά το 
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περιεχόμενο της δουλειάς των εκπαιδευτικών, αναθεωρώντας τον τρόπο λειτουργίας τους, 

βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενώ τους παρέχονται δυνατότητες εργασιακής 

εξέλιξης και μισθολογικών κίνητρων, με συνέπεια την αναβάθμιση του ρόλου τους. 

2.3. Αλλαγή κουλτούρας και σχολική αποτελεσματικότητα 

Ο Levacic (1995) αναφέρει ότι «αποτελεσματικότητα είναι να κάνεις τα σωστά πράγματα, ενώ 

αποδοτικότητα να κάνεις τα πράγματα σωστά» (Θωμά, 2010: 17). Κατά τον Gaskell (1995), 

αποτελεσματικότητα είναι «η μέτρηση της επιτυχίας με σταθμισμένα κριτήρια, ιδιαίτερα όταν τα 

σχολεία την επιδεικνύουν ως απάντηση των αναγκών των μαθητών, συνδυάζοντας τους στόχους και 

το πρόγραμμα σπουδών. Είναι, ουσιαστικά, μια συνολική μέτρηση της ικανοποίησης των 

κοινωνικών αναγκών μέσω της σχολικής επιτυχίας». Κατά τους Reynolds et al. (1994), η σχολική 

αποτελεσματικότητα διερευνά, γιατί σχολικές μονάδες με μαθητές συγκρίσιμου επιπέδου διαφέρουν 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων τους. Ο Sergiovanni διαφοροποιεί εννοιολογικά τους όρους 

αποτελεσματικό και επιτυχημένο σχολείο, λέγοντας ότι «αποτελεσματικό σχολείο είναι εκείνο το 

οποίο τεχνικά επιτυγχάνει να αυξήσει την επίδοση των μαθητών του, γεγονός που διαπιστώνεται 

βάσει τυπικών και κοινών διαγωνισμάτων. Αντίθετα, επιτυχημένο σχολείο θεωρείται εκείνο το οποίο 

ανταποκρίνεται σε ότι απαιτεί το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον από αυτό» (Θωμά, 2010: 17). 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2014), επτά είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες σχολικής 

αποτελεσματικότητας: «εκπαιδευτική ηγεσία, υψηλές προσδοκίες – συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, 

έμφαση στη διδασκαλία, σχολικό κλίμα, μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης, συνεργασία και 

ενεργός συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου και παροχή χωριστού 

προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο». Οι παραπάνω ορισμοί της έννοιας «αποτελεσματικό σχολείο» 

και η προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων του, συνδέουν την έρευνα για το αποτελεσματικό 

σχολείο με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού (Βαρσαμίδου & Ρες, 2006). 

Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η αναβάθμιση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού, καθώς και η διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης μπορεί να 

συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση 

σημαντικών παραγόντων αποτελεσματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να διαμορφώσουν προϋποθέσεις επιτυχούς μάθησης, επίτευξης των στόχων και 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε μαθητή και συνθηκών υψηλών 

προσδοκιών για την εκπαιδευτική κοινότητα (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006). Επίσης, οι 

καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν αρτιότερα την εφαρμογή και υλοποίηση του 

αναλυτικού προγράμματος και να συμβάλουν, μέσω της διδασκαλίας, στη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης όλων των μαθητών (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006), αλλά και να μετρούν και να 

αξιολογούν τις επιδόσεις, όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των ιδίων. Πέρα όμως από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, η κουλτούρα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει στη 

βελτίωση του σχολικού κλίματος και στη συνεργασία με τους γονείς και τη σχολική κοινότητα, 

σημαντικών παραγόντων αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων. 

Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή κουλτούρας σε έναν σχολικό οργανισμό είναι ζωτικής 

σημασίας, αφού η επιτυχία ή η αποτυχία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική 

άσκηση ηγεσίας (Πασιαρδής, 2014). Η δράση του, ως φορέα αλλαγής στη σχολική μονάδα, είναι 

καθοριστική για τη διαμόρφωση της κουλτούρας της. Ως καλός γνώστης του σχολικού οργανισμού, 

και έχοντας όραμα, λειτουργεί ως εμπνευστής και καθοδηγητής, ορίζει τους στόχους, δίνοντας τη 

δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων μελών στις αποφάσεις, κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς 

στο «τι να κάνουν» και «πώς να το κάνουν», ενεργώντας ο ίδιος ως πρότυπο συμπεριφοράς, 

βοηθώντας και υποστηρίζοντας τους συνεργάτες του. Ο διευθυντής λειτουργώντας ως διευκολυντής 

των αλλαγών, προγραμματίζει-οργανώνει τα στάδια της αλλαγής, ιεραρχώντας ταυτόχρονα τις 

παρεμβάσεις του, ώστε να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ανασχηματίζοντας και 

αναπροσαρμόζοντας την αλλαγή. Οι διοικητικές δεξιότητες του διευθυντή θα πρέπει να εστιάζουν 

στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγικότητα, ενισχύοντας τις ανθρώπινες σχέσεις των 
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εργαζομένων του οργανισμού. Ο διευθυντής αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της νέας κουλτούρας, 

καθώς βοηθά και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα 

της αλλαγής και να γίνουν κοινωνοί του οράματός του, θέτοντάς τους συμμέτοχους στον καθορισμό 

των στόχων του σχολικού οργανισμού, ώστε να λείψουν οι τυχόν αντιφάσεις με τα ατομικά τους 

συμφέροντα (Κουρέα, 2016).  

3. Συμπεράσματα 

Από τη βιβλιογραφική μελέτη διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης 

διοίκησης προωθεί τους στόχους και τις επιδιώξεις του οργανισμού, με την παράλληλη αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναμικού, με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, με 

προγραμματισμό, στοχοθεσία και μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι η εισαγωγή κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης δέχεται 

επιρροή από τη θεωρία της σύγχρονης διοίκησης, αφού επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού με 

τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, με την αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας, 

με την επίτευξη υψηλών επιδόσεων των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα ενδυναμώνονται ποιοτικά οι 

εκπαιδευτικοί, αναθεωρούν τον τρόπο λειτουργίας τους, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες, τους παρέχονται δυνατότητες εξέλιξης, μισθολογικά κίνητρα και κατά συνέπεια 

αναβαθμίζεται ο ρόλος τους. Η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού μπορεί να συμβάλει στην 

αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών, αφού σχετίζεται με τη βελτίωση σημαντικών 

παραγόντων αποτελεσματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαμορφώσουν προϋποθέσεις επιτυχούς μάθησης, επίτευξης των στόχων και διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε μαθητή και συνθηκών υψηλών προσδοκιών για 

την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν 

αρτιότερα την εφαρμογή και υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, δίνοντας βαρύτητα στη 

διδασκαλία, για να βελτιώνουν τη σχολική επίδοση όλων των μαθητών, αλλά και να μετρούν και να 

αξιολογούν τις επιδόσεις, όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των ιδίων. Πέρα όμως από τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, η κουλτούρα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μπορεί να βοηθήσει στη 

βελτίωση του σχολικού κλίματος και τη συνεργασία με τους γονείς και τη σχολική κοινότητα, 

σημαντικών παραγόντων αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων. 

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στη διαμόρφωση κουλτούρας στο σχολείο του είναι ζωτικής 

σημασίας, αφού η επιτυχία ή η αποτυχία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική 

άσκηση ηγεσίας. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, για την επιτυχημένη διαδικασία αλλαγής 

κουλτούρας, καλείται να υποκινήσει και να εμπνεύσει τον σύλλογο διδασκόντων για το όραμά του 

και να επιτύχει τη δέσμευση, την αφοσίωση και την ενεργό ανάμειξή του για την υλοποίηση του 

σχεδίου του. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
 

Καραγιάννης Αθανάσιος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Ως γενικοί στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας της Γ’ τάξης δημοτικού αναγράφονται η 

ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για την ελληνική μυθολογία και τις επιπτώσεις 

της στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη καθώς και η επαφή τους με την πολιτιστική κληρονομιά. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων καθίσταται αναγκαία η αναβάθμιση του ρόλου του/της 

εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/οποία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να 

αναδομήσει τη διδακτέα ύλη με τη συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών, με τη χρήση 

ομαδοσυνεργατικών μεθόδων μάθησης και με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη, έτσι 

https://www.syllogosperiklis.gr/old/ep_bima/epistimoniko_bima_14/15-24.pdf
http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/2/georgia_pasiardi.htm
http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/pr_syn/s_nay/c/2/georgia_pasiardi.htm
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22071/4/TsabaziChristinaMsc2018.pdf
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ώστε να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες/ικανότητες των μαθητών/μαθητριών 

του/της. Η ανωτέρω παραδοχή επιδιώκεται να ενισχυθεί με την παρουσίαση ενός διδακτικού 

σεναρίου με τίτλο «Ο μινωικός πολιτισμός» του μαθήματος Ιστορίας με την προώθηση πέντε 

επιπέδων στοχοθεσίας (ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, επικοινωνίας, καθώς επίσης και 

στην καλλιέργεια οριζόντιων ικανοτήτων).  

 

Λέξεις κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα, αυτονομία εκπαιδευτικού, ΤΠΕ. 

1. Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση, η πολυπολιτισμικότητα, οι πανανθρώπινες αξίες, η πληθώρα των 

γνώσεων, οι νέες τεχνολογίες, η σχολική αποτυχία, οι ταλαντούχοι μαθητές, η δια βίου μάθηση 

αποτελούν σημαντικούς και αναγκαίους λόγους αναδόμησης του αναλυτικού προγράμματος 

(Αθανασούλα – Ρέππα, 2019) μέσω της δυνατότητας σχετικής παιδαγωγικής αυτονομίας που 

παρέχεται στους/στις εκπαιδευτικούς. Τα αναλυτικά προγράμματα είναι σχετικά ευέλικτα ως προς 

τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού και δίνουν τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να 

διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του σε μικροεπίπεδο, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αυτονομίας, 

χωρίς να περιορίζονται στο διδακτικό εγχειρίδιο (Ιωαννίδου - Κουτσελίνη, 2013). Οι εκπαιδευτικοί, 

ως φορείς της διδασκαλίας, οφείλουν «να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα µε τις 

επικρατούσες συνθήκες, να επιλέγουν τα κατάλληλα παιδαγωγικά και διδακτικά μέσα, τις απαραίτητες 

παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους και µορφές διδασκαλίας, για να πετύχουν τους 

προκαθορισµένους στόχους τους σε αντιστοιχία µε τα διδακτικά περιεχόμενα» (Χατζηδήμου, 2011: 

34). Στο σύγχρονο σχολείο οι ΤΠΕ αποτελούν απαραίτητο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

καθώς μπορούν να συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας και της μάθησης 

(Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2019).  

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε με τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης ενός εξαθέσιου 

δημοτικού σχολείου της περιοχής των Γρεβενών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης για την 

πιστοποίηση Τ.Π.Ε. επιπέδου Β’ και συνδέθηκε διαθεματικά το μάθημα της ιστορίας με το γλωσσικό 

μάθημα, τη γεωγραφία και την αισθητική αγωγή. Τροποποιήθηκε, όμως, και συμπληρώθηκε 

βιβλιογραφικά για τις ανάγκες του συνεδρίου. 

Σε επίπεδο στόχων, με το διδακτικό σενάριο επιδιώχθηκε οι μαθητές/μαθήτριες να γίνουν 

ικανοί/ικανές: 

• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη μινωική Κρήτη, την κυριαρχία της στη θάλασσα και 

την εξάπλωση του πολιτισμού μέσω του εμπορίου. 

• Να κατανοήσουν ότι η ιστορική γνώση προκύπτει μέσα από την μελέτη και την αξιολόγηση 

των ευρημάτων των ανασκαφών. 

• Να επιλέγουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται πληροφοριακό υλικό από βιβλιοθήκες 

και κέντρα πληροφόρησης, 

• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, να αποκτήσουν ψηφιακή ικανότητα, κριτική σκέψη, δημιουργική 

σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και φαντασία. 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος αξιοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth, το οποίο δίνει 

τη δυνατότητα στο παιδί να επικεντρωθεί στην ερευνώμενη περιοχή την οποία μπορεί να δει σε 

μεγέθυνση και να εμβαθύνει σε μερικά γεωγραφικά και μη στοιχεία, το Revelation Natural Art, το 

οποίο αποτελεί ένα εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης με πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες και 

ο επεξεργαστής κειμένου (word) που αποτελεί ένα δημιουργικό εργαλείο γενικής χρήσης με μεγάλη 

ποικιλία μορφολογικών δεδομένων. Τέλος, αξιοποιήθηκε το λογισμικό Power Point για την 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων. Η χρήση του Η/Υ και των συγκεκριμένων λογισμικών που 

προαναφέρθησαν, σε συνδυασμό με τη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση ενισχύουν τη 

μαθησιακή διαδικασία αφού «α) Βοηθούν τον/την μαθητή/μαθήτρια να αποκτήσει δεξιότητες ενεργού 

αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης του πληροφοριακού υλικού (παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, 
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βίντεο). β) Παρέχουν στον/στην μαθητή/μαθήτρια χειροπιαστά αντικείμενα και εργαλεία σκέψης που 

του επιτρέπουν να δρα πάνω σε αυτά, να πειραματίζεται με αυτά, να αυτοελέγχεται και να 

αυτοδιορθώνεται. γ) Του δίνουν επίσης τη δυνατότητα, να εκφράζει και να διαπραγματεύεται με τους/τις 

άλλους/άλλες τις ιδέες του/της και να ανακαλύπτει τη νέα γνώση χτίζοντάς τη, με την απαραίτητη 

διευκόλυνση του/της δασκάλου/δασκάλας και των συμμαθητών/συμμαθητριών του/της» 

(Μαστροθανάση, 2012: 97). 

2. Αναμόρφωση διδακτικής ενότητας – Διδακτικός σχεδιασμός 

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας ο/η εκπαιδευτικός καλείται να γίνει φορέας ανάπτυξης των 

αναλυτικών προγραμμάτων αναδομώντας το περιεχόμενό τους, προσαρμόζοντας τους στόχους του 

και επιλέγοντας τις μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, σε συνάρτηση με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του/της. Καλείται 

δηλαδή να πάρει μια σειρά αποφάσεων κατά τον διδακτικό σχεδιασμό (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013: 

133). Λέγοντας διδακτικό σχεδιασμό εννοούμε «την πρακτική της δημιουργίας διδακτικών εμπειριών 

οι οποίες κάνουν την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων πιο αποτελεσματική και 

ενδιαφέρουσα» (Μητάκος, 2012: 5). Αποτελεί «μία στοχαστική διεργασία, αλλά και ένα πλάνο 

εργασίας με βάση το οποίο ο/η εκπαιδευτικός οριοθετεί το πεδίο της μάθησης, οργανώνει τη 

διδασκαλία, ελέγχει τον βαθμό του μαθησιακού αποτελέσματος» (Καλογρίδη & Μέγα, 2015α: 5). Η 

διδακτική ενότητα που θα επιχειρήσουμε να αναμορφώσουμε/αναδομήσουμε απευθύνεται 

στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης του δημοτικού και έχει θέμα: «Μινωικός Πολιτισμός – 

Βιβλίο μαθητή Ιστορίας  Γ’ Δημοτικού, ενότητα 9η». Η διάρκεια της διδακτικής ενότητας – 

δραστηριοτήτων είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

2.1. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών – Προϋπάρχουσες γνώσεις 

Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης δημοτικού και 

το θέμα του είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον αποτελεί διδακτική 

ενότητα του αντίστοιχου μαθήματος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού 

προγράμματος. Ταυτόχρονα αξιοποιούνται παιδαγωγικά εργαλεία των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.   

Όσον αφορά τις προϋπάρχουσες γνώσεις οι μαθητές/μαθήτριες γνωρίζουν ήδη από το πρώτο 

μέρος του βιβλίου, τους μύθους σχετικά με τον Μινώταυρο, τον Θησέα, τον Δαίδαλο και τον Ίκαρο 

καθώς και τη γεωγραφική θέση της Κρήτης. Επιπλέον, έχουν μελετήσει σε προηγούμενο κεφάλαιο 

τον κυκλαδικό πολιτισμό, έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς ανάμεσα στον μινωικό και στον 

μυκηναϊκό και του σχεδιαγράμματος που αναφέρεται στις εποχές της Προϊστορίας.  

Ως προς τις ΤΠΕ γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες του Η/Υ, γνωρίζουν να επεξεργάζονται ένα 

κείμενο στο Word, έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο και έχουν εξοικειωθεί με 

το περιβάλλον των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν.   

2.2. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του δημοτικού σχολείου υιοθετήθηκε η ταξινόμηση των 

τεσσάρων επιπέδων διδακτικών στόχων της UNESCO (2002), που είναι γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις 

και μαθαίνω πώς να ενεργώ (επικοινωνία, συνεργασία) (Ορφανός, 2019). Σε έναν διδακτικό 

σχεδιασμό, όμως, θα μπορούσε να προβλεφθεί και ένα πέμπτο επίπεδο στόχων, που αναφέρεται 

«στην καλλιέργεια των οριζόντιων ικανοτήτων, όπως είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η 

δημιουργικότητα, η ψηφιακή ικανότητα, η κοινωνική ικανότητα, η πολιτισμική-διαπολιτισμική 

συνείδηση και έκφραση» (Καλογρίδη & Μέγα, 2015α: 10). 

Γενικός σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ιστορίας, 2003). Ως γενικοί στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας 

της Γ’ δημοτικού αναγράφονται η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών/μαθητριών για την 
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ελληνική  μυθολογία και τις επιπτώσεις της στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη καθώς και η επαφή 

τους με την πολιτιστική κληρονομιά (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ιστορίας, 2003).  

Ειδικότερα, επιδιώκουμε οι μαθητές/μαθήτριες να γίνουν ικανοί/ικανές: 

8. 1ο ΕΠΙΠΕΔΟ – ΓΝΩΣΕΙΣ (Ανάληψη πρωτοβουλίας, ψηφιακή ικανότητα) 

• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη μινωική Κρήτη, την κυριαρχία της στη θάλασσα και 

την εξάπλωση του πολιτισμού μέσω του εμπορίου. 

• Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωής των κατοίκων της μινωικής Κρήτης. 

• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την θρησκεία, τα σύμβολα και την γραφή των 

Μινωιτών. 

• Να κατανοήσουν ότι η ιστορική γνώση προκύπτει μέσα από την μελέτη και την αξιολόγηση 

των ευρημάτων των ανασκαφών. 

9. 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Δημιουργικότητα - συνεργασία) 

• Να επιλέγουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται πληροφοριακό υλικό από βιβλιοθήκες 

και κέντρα πληροφόρησης, 

• Να εξοικειωθούν με ένα νέο περιβάλλον εργασίας, αυτό του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

γενικά, και να μάθουν να οργανώνουν ηλεκτρονικές δραστηριότητες μέσα από διαδικασίες 

διερεύνησης και ανακάλυψης νέων πληροφοριών. 

• Να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά έργα δικά τους εμπνευσμένα από τη μινωική τέχνη, 

χρησιμοποιώντας τη ζωγραφική. 

10. 3ο ΕΠΙΠΕΔΟ – ΣΤΑΣΕΙΣ (Κριτική σκέψη, δημιουργική σκέψη, συναισθηματική 

νοημοσύνη και φαντασία) 

• Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και φαντασία. 

• Να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση των ανακτόρων της Κνωσού, των αγγείων 

και την τεχνική των τοιχογραφιών.  

• Να αισθανθούν ότι μπορούν να βλέπουν ή να περιηγούνται σε έναν τόπο τόσο ζωντανά σαν 

να συμμετέχουν και αυτοί/αυτές.  

• Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία και τις επιπτώσεις της στη γλώσσα, 

τη λογοτεχνία. 

11. 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΩ (Επικοινωνία) 

• Να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, εργαζόμενοι/εργαζόμενες σε ομαδικό 

επίπεδο και αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου. 

• Να κοινοποιούν στη σχολική μονάδα το παραγόμενο έργο. 

12. 5ο ΕΠΙΠΕΔΟ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

• Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, να αποκτήσουν ψηφιακή ικανότητα, κριτική σκέψη, δημιουργική 

σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και φαντασία. 

2.3. Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Παρουσιάζουμε αρχικά στους/στις μαθητές/μαθήτριες ένα σχεδιάγραμμα με τις εποχές της 

Προϊστορίας και τους καλούμε να το συμπληρώσουν (1ο Φύλλο Εργασίας). Έτσι γίνεται η σύνδεση 

με αυτά που έχουν διδαχθεί και εντάσσουν τα παιδιά τον πολιτισμό που θα μελετήσουν, στην εποχή 

που ανήκει. Γίνεται ακόμη αφόρμηση με τη λέξη «μινωικός» (καταιγισμός ιδεών) αφού τα παιδιά 

επαναφέρουν στη μνήμη τους προϋπάρχουσες απαραίτητες γνώσεις (μύθος Ίκαρου-Δαίδαλου, 

Κρήτη, αρπαγή της Ευρώπης, βασιλιάς Μίνωας, Μινώταυρος, λαβύρινθος). Κατά τον καταιγισμό 

ιδεών οι μαθητές/μαθήτριες διατυπώνουν «ελεύθερα, γρήγορα και αυθόρµητα λέξεις ή φράσεις 

σχετικές µε το υπό συζήτηση θέµα, τις οποίες ανακαλούν από προϋπάρχουσες γνώσεις τους µε σκοπό 

στη συνέχεια να αποκτήσουν νέες» (Χατζηδήμου, 2011: 43). 
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Στη συνέχεια οι μαθητές/μαθήτριες εργαζόμενοι/εργαζόμενες σε ομάδες ανοίγουν το Google 

Earth, χρησιμοποιώντας εργαλεία που διαθέτει το αντίστοιχο λογισμικό (2ο Φύλλο Εργασίας). 

Εντοπίζουν τη θέση της Κρήτης και συζητείται η σημασία της στην ανάπτυξή της ως ναυτική και 

εμπορική δύναμη (εικόνα 1).  
 

 
 

Εικόνα 12. Εντοπισμός της θέσης της Κρήτης με το λογισμικό Google Earth 
 

Επίσης μετρούν πόσο απέχει από την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ιταλία, τις Κυκλάδες και την 

Τροία (περιοχές με τις οποίες είχε εμπορικές συναλλαγές). Καταγράφουν τις αποστάσεις, τις οποίες 

καλούνται στο δεύτερο φύλλο εργασίας να συμπληρώσουν σε πίνακα καθώς και να απαντήσουν σε 

ερώτηση με την οποία γράφουν τα προϊόντα που εισήγαγαν και εξήγαγαν (εικόνα 2). Κατόπιν, με τη 

χρησιμοποίηση πάλι του Google Earth οι μαθητές/μαθήτριες αναζητούν την Κνωσό και τους/τις 

πηγαίνει στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Με το ροδάκι του ποντικιού πλησιάζουνε μέχρι οι γαλάζιες 

κουκίδες να μετατραπούν σε φωτογραφικές μηχανές. Τα παιδιά κάνοντας κλικ πάνω στην κάθε 

φωτογραφική μηχανή, εμφανίζονται εικόνες από το ανάκτορο της Κνωσού. Τα παιδιά παρατηρούν, 

περιγράφουν και αντλούν μέσα από τις εικόνες στοιχεία τόσο της καθημερινής ζωής των Μινωιτών, 

όσο και της τέχνης τους. Καταγράφουν τις πληροφορίες που συλλέγουν σε κείμενο (word) και 

ετοιμάζουν την παρουσίασή τους (λογισμικό Power Point) - (δύο διδακτικές ώρες). 
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Εικόνα 13. Μέτρηση χιλιομετρικών αποστάσεων της Κρήτης με περιοχές με τις οποίες είχε εμπορικές συναλλαγές 

 

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα δίνουμε το 3ο Φύλλο Εργασίας, αφού πρώτα παρατηρήσουν οι 

μαθητές/μαθήτριες διάφορες αντιπροσωπευτικές εικόνες του μινωικού πολιτισμού που υπάρχουν 

εκεί, και τους/τις καλούμε να γράψουν από κάτω τι αναπαριστά η καθεμιά. Αυτό γίνεται απ’ όλες τις 

ομάδες και συγχρόνως γίνεται συζήτηση στην κάθε εικόνα (τα παιδιά αντλούν στοιχεία και τα 

παρουσιάζουν). Ακόμη σε μερικές εικόνες που αναπαριστούν ανάκτορα, τα παιδιά βλέπουν πως ήταν 

ο χώρος παλιά και πως τώρα. Στο τέλος καλείται η κάθε ομάδα να επιλέξει και να τοποθετήσει τις 

εικόνες που πρέπει σε σχεδιάγραμμα που τις χωρίζει σε εικόνες από ανάκτορα / τοιχογραφίες, αγγεία 

/ σύμβολα, γραφή, θρησκεία. Με το 4ο Φύλλο Εργασίας τα παιδιά εμπεδώνουν αποκτηθείσες γνώσεις 

παίζοντας και ζωγραφίζοντας. Αφού έχουν παρατηρήσει προσεκτικά δείγματα του μινωικού 

πολιτισμού, καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ζωγραφιά με τα αντίστοιχα χρώματα. 

Χρησιμοποιώντας το Revelation Natural Art αναπτύσσουν καλλιτεχνικές και κατασκευαστικές 

δεξιότητες, συνδέουν το μάθημα της ιστορίας με αυτό της αισθητικής αγωγής και δημιουργείται 

ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη.  

Κατά την τελευταία διδακτική ώρα, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια το έργο τους στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου. Γίνεται ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση για τον 

μινωικό πολιτισμό και παρουσίαση με το λογισμικό Power Point των δραστηριοτήτων τους. 

2.4. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – Θέματα θεωρίας του διδακτικού 

σεναρίου 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού η μάθηση «συντελείται μέσα σε 

συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου 

με άλλα άτομα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών 

δραστηριοτήτων (common activities). Έτσι ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν κατασκευάζει την προσωπική 

του/της γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό κενό αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια 

στα οποία η γνώση δημιουργείται και σηματοδοτείται» (Κουκουβίνος, 2012: 49). Το εν λόγω διδακτικό 

σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω θεωρία, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και κατ’ επέκταση την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η 

εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μετατόπισε το κέντρο βάρους από το 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης στο μαθητοκεντρικό (Κριεμάδης κ.ά., 2019) και δημιούργησε 

θετική άποψη για την εκπαιδευτική τους αξία αφού περιορίστηκε ο καθοδηγητικός ρόλος του/της 

εκπαιδευτικού, ενθάρρυνε τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε ενεργό δράση και ενίσχυσε την 

διαθεματικότητα της μάθησης (Βαβουράκη, 2019). Επίσης, η διδασκαλία-μάθηση σε ομάδες 

εργασίας αποτελεί «κοινωνική μορφή οργάνωσης της τάξης, στην οποία οι μαθητές/μαθήτριες 

συγκροτούν μικρότερες ομάδες και τα μέλη κάθε ομάδας συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας 

δραστηριότητας» (Καρυώτης, 2009: 68). Η εργασία σε ομάδες αποτελεί «μια σύγχρονη ενεργητική 

εκπαιδευτική τεχνική που στηρίζεται στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, σύμφωνα με το οποίο οι 

μαθητές/μαθήτριες ανακαλύπτουν τη γνώση συνεργαζόμενοι μεταξύ τους σε ευέλικτες ομάδες. Στο 

πλαίσιο της ομάδας αναπτύσσονται συγκεκριμένοι ρόλοι οι οποίοι εναλλάσσονται έτσι ώστε όλα τα 

μέλη της ομάδας να καλλιεργήσουν διάφορες δεξιότητες» (Καλογρίδη & Μέγα, 2015β: 13).  

2.5. Χρήση Η.Υ., ΤΠΕ καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο 

Ως απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή θα απαιτηθούν οι δύο Η/Υ του εργαστηρίου 

πληροφορικής και ο φορητός υπολογιστής (laptop). Επίσης θα απαιτηθεί ένας φορητός υπολογιστής 

(laptop) και ένας βιντεοπροβολέας της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για την παρουσίαση των 

εργασιών, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα αξιοποιηθεί το λογισμικό Google Earth, το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να επικεντρωθεί στην ερευνώμενη περιοχή την οποία μπορεί να 

file:///C:/Users/vfoti/Documents/MEGA/Duplicate%20Win7/1.Μεταφορές%20συγχρονισμένων%20αρχείων/ετοιμασία%20τόμοι%20Πρακτικά%202021/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ,%20Ο%20ΜΙΝΩΙΚΟΣ%20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
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δει σε μεγέθυνση και να εμβαθύνει σε μερικά γεωγραφικά και μη στοιχεία. Ακόμη το Revelation 

Natural Art, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης με πολλαπλές σχεδιαστικές 

δυνατότητες και τον επεξεργαστή κειμένου που αποτελεί ένα δημιουργικό εργαλείο γενικής χρήσης 

με μεγάλη ποικιλία μορφολογικών δεδομένων. Τέλος, χρησιμοποιείται το λογισμικό Power Point για 

την παρουσίαση των δραστηριοτήτων. 

2.6. Αναπαραστάσεις των μαθητών/μαθητριών – Πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο 

Οι λεπτομερείς οδηγίες των Φύλλων Εργασίας, τόσο στο φύση της εργασίας όσο και στη χρήση 

των εκπαιδευτικών λογισμικών, καθώς και η καθοδήγηση του δασκάλου συμβάλλουν καθοριστικά 

στην αποτροπή δυσκολιών που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

διδακτικού σεναρίου. Επίσης, η προεπιλογή των ηλεκτρονικών πηγών εξασφαλίζει στους/στις 

μαθητές/μαθήτριες μια ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

2.7. Διδακτικό συμβόλαιο   

Για την ενδυνάμωση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης αξιοποιούμε το διδακτικό 

συμβόλαιο. Οι μαθητές/μαθήτριες συντάσσουν τους κανόνες της τάξης τους σε μια αφίσα και 

υπογράφουν στο κάτω μέρος της. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/μαθήτριες αυτοδεσμεύονται να 

ακολουθήσουν τους κανόνες της τάξης. Πρόκειται για αποφάσεις που έχουν πάρει οι 

μαθητές/μαθήτριες ύστερα από διαλογική συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά τους και έχουν 

θετικές αποχρώσεις (Καλογρίδη & Μέγα, 2015α). Με το διδακτικό συμβόλαιο επιδιώκεται «η 

ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μαθητών/μαθητριών – μελών της ομάδας – και η κατανόηση της 

αξίας της δέσμευσης σε συμφωνημένους κανόνες συμπεριφοράς. Εκπαιδεύει στη διαπραγμάτευση, στην 

επίλυση συγκρούσεων και στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικής 

επικοινωνίας» (Μπαρδάνης & Σακκάς, 2015). 

2.8. Οργάνωση της τάξης – Εφικτότητα σχεδίασης   

Η πρόταση για την υλοποίηση του σεναρίου προϋποθέτει τη δημιουργία δύο μαθητικών 

ομάδων (από πέντε μαθητές/μαθήτριες η κάθε μία ομάδα) και η διεξαγωγή του θα γίνει στο 

εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου τις τρεις διδακτικές ώρες. Οι ομάδες δουλεύουν αυτόνομα 

στον κάθε υπολογιστή με την καθοδήγηση του δασκάλου καθώς και τη χρήση κατάλληλου έντυπου 

και ηλεκτρονικού υλικού. Η τελευταία (τέταρτη) ώρα θα αξιοποιηθεί για την παρουσίαση των 

εργασιών στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με τη χρήση ενός υπολογιστή (laptop) και ενός 

βιντεοπροβολέα. 

2.9. Αξιολόγηση 

Το διδακτικό σενάριο με τα Φύλλα Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στον δάσκαλο, κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας, να εφαρμόσει τη διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση που αποσκοπεί 

στον έλεγχο της πορείας κάθε μαθητή/μαθήτριας προς την κατάκτηση των συγκεκριμένων  

εκπαιδευτικών στόχων. Με το 3ο Φύλλο Εργασίας (Καταγραφή τίτλων των αντιπροσωπευτικών 

εικόνων του μινωικού πολιτισμού) έχουμε την τελική ή συνολική αξιολόγηση που είναι 

ανακεφαλαιωτική αλλά και ανατροφοδοτική διαδικασία προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός 

επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε σχέση με του προκαθορισμένους, ως 

τελικούς στόχους. 

2.10. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – Προτεινόμενες εργασίες 

Κατ’ επέκταση θα μπορούσε να ζητηθεί από τις ομάδες να ανοίξουν το Online εκπαιδευτικό 

λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου / Ιστορία Γ’ – Δ’ Δημοτικού / Θέματα Προϊστορίας / 

Δραστηριότητες για εμπέδωση της διδακτέας ύλης. 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-istoria-c-d/pages/drast_herc/drastiriotites/drast_main_min.htm
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2.11. Περιγραφή Φύλλων Εργασίας 

Στο 1ο Φύλλο Εργασίας παρουσιάζουμε στους/στις μαθητές/μαθήτριες ένα σχεδιάγραμμα με 

τις εποχές της προϊστορίας και τους/τις καλούμε να το συμπληρώσουν. Έτσι γίνεται η σύνδεση με 

αυτά που έχουν διδαχθεί και εντάσσουν τα παιδιά τον πολιτισμό που θα μελετήσουν, στην εποχή που 

ανήκει.  

Στο 2ο Φύλλο Εργασίας οι μαθητές/μαθήτριες εργαζόμενοι/εργαζόμενες σε ομάδες, με την 

καθοδήγηση του δασκάλου, ανοίγουν το Google Earth χρησιμοποιώντας εργαλεία που διαθέτει το 

αντίστοιχο λογισμικό. Εντοπίζουν τη θέση της Κρήτης και συζητείται η σημασία της στην ανάπτυξή 

της ως ναυτική και εμπορική δύναμη. Επίσης μετρούν πόσο απέχει από την Κύπρο, την Αίγυπτο, την 

Ιταλία, τις Κυκλάδες και την Τροία (περιοχές με τις οποίες είχε εμπορικές συναλλαγές). 

Καταγράφουν τις αποστάσεις, τις οποίες καλούνται  να συμπληρώσουν σε πίνακα καθώς και να 

συμπληρώσουν τα προϊόντα που εισήγαγαν και εξήγαγαν.  

Στο 3ο Φύλλο Εργασίας καλούμε τους/τις μαθητές/μαθήτριες, αφού πρώτα παρατηρήσουν 

διάφορες αντιπροσωπευτικές εικόνες του μινωικού πολιτισμού που υπάρχουν εκεί, να γράψουν από 

κάτω τι αναπαριστά η καθεμιά. Αυτό γίνεται απ’ όλες τις ομάδες και συγχρόνως γίνεται συζήτηση 

στην κάθε εικόνα (τα παιδιά αντλούν στοιχεία και τα παρουσιάζουν). Ακόμη σε μερικές εικόνες που 

αναπαριστούν ανάκτορα, τα παιδιά βλέπουν πως ήταν ο χώρος παλιά και πως τώρα. Στο τέλος 

καλείται η κάθε ομάδα να επιλέξει και να τοποθετήσει τις εικόνες που πρέπει σε σχεδιάγραμμα που 

τις χωρίζει σε εικόνες από ανάκτορα / τοιχογραφίες, αγγεία / σύμβολα, γραφή, θρησκεία. 

Στο 4ο Φύλλο Εργασίας καλούνται οι μαθητές/μαθήτριες να δημιουργήσουν τη δική τους 

ζωγραφιά με τα αντίστοιχα χρώματα χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art. 

Αναπτύσσουν έτσι καλλιτεχνικές  και κατασκευαστικές τους δεξιότητες, συνδέουν το μάθημα της 

ιστορίας με αυτό της αισθητικής αγωγής και δημιουργείται ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη.  

3. Συμπεράσματα 

Στην εν λόγω εργασία επιχειρήθηκε να αναμορφωθεί μια διδακτική ενότητα που απευθύνεται 

στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης του δημοτικού με θέμα: «Μινωικός Πολιτισμός – Βιβλίο 

μαθητή Ιστορίας  Γ’ Δημοτικού, ενότητα 9η» και συνδέθηκε διαθεματικά το μάθημα της ιστορίας με 

το γλωσσικό μάθημα, τη γεωγραφία και την αισθητική αγωγή.  

Διαπιστώθηκε ότι ο/η εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο εφαρμογής 

των  σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων αφού έχει τη δυνατότητα να αναδομήσει τη διδακτέα 

ύλη στο μικροεπίπεδο, να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του/της ανάλογα µε τις επικρατούσες 

συνθήκες, να επιλέξει τα κατάλληλα παιδαγωγικά και διδακτικά μέσα, τις απαραίτητες παιδαγωγικές 

και διδακτικές µεθόδους και µορφές διδασκαλίας, για να πετύχει τους προκαθορισµένους στόχους 

τους σε αντιστοιχία µε τα διδακτικά περιεχόµενα για να ανταποκρίνεται στις πραγματικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες/ικανότητες των μαθητών/μαθητριών του/της. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των 

εκπαιδευτικών λογισμικών λειτούργησε υποστηρικτικά, ενισχυτικά, και συμπληρωματικά για την 

ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης, τη διεύρυνση της γλωσσικής ικανότητας, ως μέσο κατάκτησης του 

εννοιολογικού υπόβαθρου, για την απόκτηση δεξιοτήτων, για τη διαμόρφωση στάσεων, της 

ικανότητας επικοινωνίας, της ψηφιακής ικανότητας. κριτικής και δημιουργικής σκέψης καθώς και 

της αισθητικής αντίληψης των μαθητών/μαθητριών.  
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3ο Φύλλο Εργασίας 

Α) Μπείτε ξανά στο Google Earth και στην επιλογή Αναζήτηση γράψτε τώρα τη λέξη Κνωσός. 

Πατήστε το κουμπί της αναζήτησης και οδηγηθείτε στα ερείπια της Κνωσού. Με το ποντίκι 

πλησιάστε μέχρι οι γαλάζιες κουκίδες να μετατραπούν σε φωτογραφικές μηχανές. Κάντε κλικ πάνω 

στην κάθε φωτογραφική μηχανή και θα εμφανιστούν εικόνες από το ανάκτορο της Κνωσού. 

Παρατηρήστε  τες προσεκτικά! 

Β) Γράψτε κάτω από κάθε εικόνα τη λεζάντα της:  

 

 

 
 

Πηγή: 
https://www.pronews.gr/istoria/547967_o-minoikos-

politismos-kai-i-istoriki-toy-pragmatikotita-foto 
 

 

 
 

Πηγή: https://eleftherostypos.gr/ellada/85230-sta-mnimeia-
tis-unesco-i-spinaloga-kai-o-minoikos-politismos/ 

 

  

 

 
 

Πηγή: https://www.pronews.gr/istoria/547967_o-
minoikos-politismos-kai-i-istoriki-toy-pragmatikotita-

foto 
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1999/Istoria_G-

Dimotikou_html-empl/index2_9.htm 
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/1999/Istoria_G-

Dimotikou_html-empl/index2_9.htm  

 

 
Πηγή: 

https://sites.google.com/site/minoikospolitismosaegeanuni/e-
graphe 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Κότσαρη Κωνσταντίνα  

Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ  

 

Σμυρναίου Ζαχαρούλα 

Αν. Καθ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 

 

Περίληψη  

Το παρόν άρθρο αφορά τα αποτελέσματα ολοκληρωθείσας διδακτορικής διατριβής που είχε ως 

στόχο τη δημιουργία διασύνδεσης του Αυτοσχεδιασμού και της Δημιουργικότητας μέσα από 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Τέχνης και της Επιστήμης κατά τη διδακτική πρακτική των 

Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν ειδικές 

εργαλειοθήκες δραστηριοτήτων για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές με στόχο 

την καλλιέργεια δεξιοτήτων Κοινωνικής – Συναισθηματικής και Βαθύτερης Μάθησης, καθώς και 

για την ενίσχυση της δημιουργίας επιστημονικών νοημάτων κατά τη διαδικασία της διερεύνησης. Το 

μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας ήταν η Εκπαιδευτική Έρευνα Σχεδιασμού. Η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από σύνολο ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων σε δύο Δημοτικά Σχολεία στην 

Αθήνα κατά το έτος 2019-2020. Τα ερευνητικά αποτελέσματα ανέδειξαν τις πτυχές της 

Δημιουργικότητας και του Αυτοσχεδιασμού ως ιδιαίτερα σημαντικές ως προς την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και δημιουργίας νοημάτων μέσα από τη διαδικασία τη διερευνητικής μάθησης.  

.  

Λέξεις κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, Οπτική, Δεξιότητες, Κοινωνική – Συναισθηματική 

Μάθησης, Βαθύτερη Μάθηση, Εκπαιδευτική Έρευνα Σχεδιασμού 

1. Εισαγωγή 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η θεωρία και η έρευνα τείνει να συνδέει τη δημιουργικότητα 

τόσο με γνωστικές, όσο και με ψυχομετρικές και ανθρωπιστικές παραμέτρους, δίνοντας έτσι έμφαση 

σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα (Caselli, 2009). Έτσι, όλο και περισσότεροι ερευνητές 

αναγνωρίζουν ότι η δημιουργικότητα αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο με κύρια στοιχεία τα 

κίνητρα, την αλληλεπίδραση και τη διάθεση (Craft et al., 2014). Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα 

έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια διασύνδεσης των εννοιών της Δημιουργικότητας και του 
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Αυτοσχεδιασμού στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών με τις δεξιότητες Κοινωνικής – 

Συναισθηματικής Μάθησης και Βαθύτερης Μάθησης.  

Αρχικά η βασική έννοια αυτής της διατριβής ήταν ο Αυτοσχεδιασμός, δηλαδή, μια αρθρωτή 

πολυδιάστατη δραστηριότητα που βασίζεται σε μια αυθεντική δημιουργική απόδοση. Μέσα από την 

εμπειρία του αυτοσχεδιασμού, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν αισθητική και αντιληπτική 

κωδικοποίηση, μνήμη και ανάκληση, έλεγχο κινήτρων και παρακολούθηση επιδόσεων. Αναφορικά 

με την εκπαίδευση, ο αυτοσχεδιασμός σχετίζεται με αρκετές πτυχές της καθημερινής διδακτικής 

πρακτικής όπως τη δημιουργικότητα, τον αυθορμητισμό και τη συλλογική δημιουργική διαδικασία 

(Holdhus et al., 2016).  

Πιο συγκεκριμένα οι Πτυχές Αυτοσχεδιασμού στην Εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες:  

• Επικοινωνία και διάλογος: Η επικοινωνία στον αυτοσχεδιασμό μπορεί να περιγραφεί ως μια 

αλληλουχία δύο θέσεων: Από την εσωτερική διαδικασία της επικοινωνίας στην εξωτερική 

επιδιωκόμενη συνέπειά της. Ο στόχος μπορεί επίσης να ποικίλλει εστιάζοντας είτε στην 

επίδραση της ακρόασης είτε στη διαδικασία της εξερεύνησης. 

• Δομή και σχεδιασμός: Όλες οι παραδόσεις (θέατρο, μουσική, διοίκηση επιχειρήσεων κ.ά.) 

ισχυρίζονται ότι για να επιτευχθεί επαγγελματικός αυτοσχεδιασμός, πρέπει να εμπεριέχει και 

δομική σκέψη. 

• Ρεπερτόριο: Το ρεπερτόριο, που αποτελεί ένα σύστημα από καταρτισμένους καταλόγους που 

έχουν διαμορφωθεί στη βάση της γνώσης του περιεχομένου και της παιδαγωγικής γνώσης, 

είναι η βασική προϋπόθεση για τον αυτοσχεδιασμό στην εκπαίδευση. 

• Πλαίσιο: Οι επαγγελματικές πρακτικές αυτοσχεδιασμού είναι συνυφασμένες σε μεγάλο 

βαθμό με το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς. 

Η επόμενη έννοια που μελετήθηκε ήταν η Δημιουργικότητα κυρίως στις Φυσικές Επιστήμες 

όπου και αναφέρεται ως η «σκόπιμη και ευφάνταστη δραστηριότητα που παράγει πρωτότυπα και 

μοναδικά αποτελέσματα σε σχέση με το μαθητή. Αυτό συμβαίνει μέσω της δημιουργίας ατομικών ή 

κοινωνικών ιδεών και στρατηγικών, που αιτιολογούνται κριτικά και παράγουν συνεπείς προς τα 

διαθέσιμα στοιχεία, εξηγήσεις και στρατηγικές» (CREATIONS, Horizon 2020, Smyrnaiou et al., 

2020).  

Μέσα από τη μελέτη αυτών των εννοιών σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν δραστηριότητες οι 

οποίες εκτός από τη δημιουργία των επιστημονικών νοημάτων και τη γνωστική ανάπτυξη των 

μαθητών είχαν ως στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων Κοινωνικής – Συναισθηματικής Μάθησης και 

Βαθύτερης Μάθησης.  

Η Κοινωνική – Συναισθηματική Μάθηση συνδέεται με όρους που απαρτίζουν σύνολο 

δεξιοτήτων όπως η εκπαίδευση του χαρακτήρα, της προσωπικότητας, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, 

οι μαλακές δεξιότητες, οι μη-γνωστικές δεξιότητες κ.ά. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις αντλούν τους 

ορισμούς τους από ελαφρώς διαφορετικές θεωρητικές προοπτικές και οι διαφορετικές σειρές 

ερευνών ακολουθούν τα δικά τους συναφή επιστημονικά πεδία και κλάδους (Jones & Doolittle, 

2017). 

Η Βαθύτερη Μάθηση αποτελεί έναν νέο όρο που συνδέεται συνήθως με τον τρόπο κατά τον 

οποίο οι μαθητές πρέπει να επιτύχουν αριστεία στο σχολείο μέσω ενός δίκαιου εκπαιδευτικού 

συστήματος. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εθνική Επιτροπή του Συμβουλίου Έρευνας (AIR, 2015, 

σελ.5) η βαθύτερη μάθηση ορίζεται ως «η διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές αποκτούν επάρκεια 

σε ένα θέμα και πέρα από την απομνημόνευση γεγονότων, εννοιών, τεχνικών και διαδικασιών, 

κατανοούν τις βασικές αρχές και συνειδητοποιούν πότε και πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που 

έχουν μάθει σε νέες πραγματικές καταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο επιζητούν να αποκτήσουν όχι 

μόνο ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και τις σχετικές δεξιότητες».  

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της διαδικασίας της εφαρμογής 

αυτοσχεδιαστικών και δημιουργικών πράξεων στο επίπεδο τόσο του διερευνητικού όσο και του 

δημιουργικού σχεδιασμού που θα ακολουθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, προκειμένου να 
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αναπτύξουν επιστημονικά νοήματα για τα υπό μελέτη φυσικά φαινόμενα (Kotsari & Smyrnaiou, 

2017). Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης διαμορφώθηκαν ως εξής: 

• Συμβάλλει ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργικότητα των μαθητών κατά την πορεία της 

δραστηριότητας ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηματικής 

μάθησης; 

• Συμβάλλει ο αυτοσχεδιασμό και η δημιουργικότητα των μαθητών κατά την πορεία της 

δραστηριότητας ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες βαθύτερης μάθησης; 

• Πώς συνδέονται οι πτυχές της δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού με τη δημιουργία 

επιστημονικών νοημάτων μέσα από τη διαδικασία της διερεύνησης; 

• Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα κίνητρα των μαθητών για την ενασχόληση με τις Φυσικές 

Επιστήμες, μέσα από τις δραστηριότητες δημιουργικότητας και αυτοσχεδιασμού;  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε το 

μεθοδολογικό πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Έρευνας Σχεδιασμού, καθώς περιλαμβάνει τόσο τη  

λειτουργία σχεδιασμού και της ανάπτυξης, όσο και συγκεκριμένο σκοπό να παράσχει  και θεωρητικές 

γνώσεις σχετικά με το πώς μπορούν να προωθηθούν συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής 

δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων Κοινωνικής Συναισθηματικής Μάθησης, αλλά 

και Βαθύτερης Μάθησης. Η εκπαιδευτική έρευνα σχεδιασμού αποτελεί μεθοδολογικό πλαίσιο, η 

βάσει σχεδιασμού έρευνα (Design- Based Research) αποτελεί μέθοδο, η οποία σύμφωνα με τους 

Wang & Hanafin (2005) ενσωματώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• γεφυρώνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις με την εκπαιδευτική πρακτική, 

• εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στη θεωρία, στα τεχνουργήματα που έχουμε σχεδιάσει και 

αναπτύξει, και στη πρακτική, 

• αναγνωρίζει την ανάγκη να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από την περιορισμένη μέτρηση της 

μάθησης  και, τέλος,  

• οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν είναι γενικευμένα, αλλά σχετίζονται με τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε και τα χαρακτηριστικά του πλαισίου πάνω στο οποίο εφαρμόστηκε. 

Βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου της σχεδιαστικής έρευνας, η παρούσα μελέτη διεξήχθη σε 

τρία στάδια (McKenny & Reeves, 2018; Bakker, 2018): Κατά το πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε 

ο σχεδιασμός των εργαλείων αυτοσχεδιασμού και δημιουργικότητας πάνω σε συγκεκριμένο 

θεματικό άξονα της Οπτικής κατά τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών στις τρεις τελευταίες τάξεις 

του δημοτικού σχολείου, στη συνέχεια έγινε επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με άλλες 

εφαρμογές παρόμοιων εργαλείων, ώστε να προωθηθεί ο σχεδιασμός των κατάλληλων εργαλείων και 

δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης. Κατά το δεύτερο στάδιο, εφαρμόστηκε η παρέμβαση 

και συλλέχθηκαν τα δεδομένα που θα οδηγήσουν σε διαπιστώσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα αλλά και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή στο πεδίο. 

Τέλος, στο τρίτο στάδιο, εξάγονται τα συμπεράσματα που οδηγούν είτε σε επανασχεδιασμό της 

παρέμβασης, είτε στη δημιουργία νέου θεωρητικού πλαισίου και τα οποία βασίζονται σε ερευνητικές 

διαπιστώσεις σχετικά με τη γενίκευση της εκπαιδευτικής αυτής εφαρμογής.  

Αναλύοντας τη γενικότερη εφαρμογή αυτής της μεθοδολογικής προσέγγισης, η πορεία που 

ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή καινοτόμου δράσης που ενσωματώνει στοιχεία δημιουργικότητας και αυτοσχεδιασμού 

κατά τη διδασκαλία του θεματικού άξονα της Οπτικής στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. 

Σε αυτή τη διάσταση δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες εργαλειοθήκες για τους μαθητές, τους 
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εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές, μέσα από την εφαρμογή των οποίων πραγματοποιήθηκε η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας και αυτοσχεδιασμού [Σχήμα 1]. 

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η «τριγωνοποίηση» των ερευνητικών δεδομένων. Η 

τριγωνοποίηση είναι μία τεχνική έρευνας και ουσιαστικά πρόκειται για έναν τρόπο εξασφάλισης της 

εγκυρότητας στις ποιοτικές έρευνες και μπορεί να περιγραφεί ως η χρήση δύο ή περισσότερων 

μεθόδων για τη συλλογή των δεδομένων (Cohen & Manion, 2008). 

 

 
Σχήμα 14: Βασικά στοιχεία της έρευνας με βάση τις γενικές αρχές της Εκπαιδευτικής Έρευνας Σχεδιασμού 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ήταν τα εξής: 

• Κλείδα Παρατήρησης για τη συμμετοχική παρατήρηση 

• Ειδικά διαμορφωμένα ερευνητικά πρωτόκολλα, βασισμένα σε σταθμισμένα ερωτηματολόγια 

που αφορούσαν τα κίνητρα στις Φυσικές Επιστήμες και τις διαστάσεις της Κοινωνικής 

Συναισθηματικής Μάθησης (the Relevance Of Science Education, Ten-Item Personality 

Inventory (TIPI), The Self-Efficacy Scale: Construction and validation, High self-control 

predicts good adjustmen, The role of trait emotional intelligence, Stories of Tommorrow). 

[Σχήμα 2] 

• Ειδικά διαμορφωμένη Ρουμπρίκα Αξιολόγησης για τις δεξιότητες Κοινωνικής – 

Συναισθηματικής Μάθησης.  
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Σχήμα 15: Συνοπτική παρουσίαση εργαλείων και εφαρμογής της έρευνας 

 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε 2 Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 

και συμμετείχαν 80 μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, 3 εκπαιδευτικοί και 3 

ερευνητές, ενώ κατά την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας οι δραστηριότητες 

διενεργήθηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας η-τάξη, του ΠΣΔ. Κατά την πιλοτική φάση της 

έρευνας, η ομάδα αποτελούνταν από 20 μαθητές της Δ΄, Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης. Τα μέλη της 

ενεπλάκησαν  σε δραστηριότητες δημιουργικότητας και αυτοσχεδιασμού στις Φυσικές Επιστήμες, 

τόσο μέσα από τον χώρο της τέχνης (θέατρο, ζωγραφική, μουσική), όσο και μέσα από τον χώρο της 

επιστήμης (πειράματα, επιστημονικά νοήματα, επίλυση προβλημάτων). Κατά την κύρια φάση 

διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες στο ενιαίο πλαίσιο των 

εργαλειοθηκών σε 60 μαθητές Δ, Ε και ΣΤ’ Δημοτικού, τόσο δια ζώσης, όσο κυρίως εξ αποστάσεως, 

λόγω της πανδημίας. Στην έρευνα συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων, οι εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων τέχνης (θεάτρου, εικαστικών και μουσικής), καθώς και δύο ερευνητές του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητές Φυσικών Επιστημών. Ο παρακάτω πίνακας [Πίνακας 1] 

αποτυπώνει συνοπτικά τις φάσεις με τις δραστηριότητες των εργαλειοθηκών με τις οποίες 

ενεπλάκησαν οι μαθητές: 

 
Πίνακας 1: Πίνακας με τη συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εργαλειοθηκών  

Α φάση (2 ώρες) 

Επιλογή 

επιστημονικού 

θέματος 

B Φάση (6 ώρες) 

Δραστηριότητες 

«Πειθαρχημένου 

Αυτοσχεδιασμού» 

Γ φάση (6 ώρες) 

Δραστηριότητες 

καλλιτεχνικού 

αυτοσχεδιασμού 

Δ Φάση (2 ώρες) 

Αξιολόγηση – SWOT 

analysis 

α) Παρουσίαση 

θέματος Οπτικής με 

διαφορετικούς 

τρόπους:  

-απλή πληροφορία 

- συναισθηματική 

φόρτιση (θετική/ 

αρνητική) 

- Κοινωνικές 

επιπτώσεις (θετικές/ 
αρνητικές)  

α) Προσφορά 

επιστημονικών εργαλείων  

(π.χ.  επιστημονικό 

διάλογο, όπως η ερώτηση, 

η δόμηση εξηγήσεων και η 

εμπλοκή σε επιστημονικά 

επιχειρήματα και 

συζητήσεις) 

α) Δημιουργία ( ιδεοθύελλα, 

θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι 

αυτοσχεδιασμού κ.ά.) 

- επιστημονικό περιεχόμενο 

- διαφορετικά πλαίσια 

- διαφορετικά μέσα έκφρασης 

α) Αξιολόγηση από Μαθητές: 

Περιλαμβάνει μίνι 

συνεντεύξεις με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, συζητήσεις 

στα τραπέζια εργασίας (focus 

groups) και ένα 

ερωτηματολόγιο σχετικά με 

το ενδιαφέρον των μαθητών 

σχετικά με τις Φυσικές 

Επιστήμες.  

β) Πρότερη γνώση 

των μαθητών για το 

θέμα: 

- γνώριμο θέμα 

β) Ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων για 

ανάπτυξη επιστημονικής 

σκέψης (π.χ.  γλωσσικές 

β) Παρουσίαση  

βιντεοσκόπηση 

παρουσιάσεων, καλλιέργεια 

β) Αξιολόγηση από 

Εκπαιδευτικούς: 

 Περιλαμβάνει συζητήσεις ως 

προς τον σχεδιασμό και την 
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-τελείως άγνωστο 

θέμα 

και γραφικές 

αναπαραστάσεις, 

πειραματική υλοποίηση 

των επιστημονικών 

εννοιών).  

 

επιχειρηματολογίας, εστίαση 

στις δεξιότητες της ομάδας) 

εφαρμογή στα τραπέζια 

εργασίας (focus groups) μια 

ανάλυση SWOT (Strengths- 

Weaknesses, Opportunities – 

Threats)  

γ) Επιστημονικά 

νοήματα 

- πιθανή διαισθητική 

γνώση 

- γνώση 

επιστημονικού 
περιεχομένου 

γ) Αξιολόγηση – 

Αναστοχασμός  

(συμπλήρωση ειδικά 

διαμορφωμένων 

ερευνητικών πρωτοκόλλων 

που σχετίζονται με τις 
δεξιότητες) 

γ) Ανατροφοδότηση 

Σχολιασμός παρουσιάσεων, 

ανατροφοδότηση και ομάδες 

εστίασης 

γ) Αξιολόγηση από 

Ερευνητές: Περιλαμβάνει 

ρουμπρίκα αξιολόγησης για 

τη συνάφεια, συνέπεια, 

πρακτικότητα και 

αποτελεσματικότητα τόσο του 
σχεδιασμού όσο και της 

εφαρμογής.  

 

Η εργαλειοθήκη για τους μαθητές διαμορφώθηκε στην η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου, ώστε να υπάρχει συνέχιση των δραστηριοτήτων  και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω 

της διακοπής των μαθημάτων στις 11 Μαρτίου 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού [Εικόνα 

1]. 

 
Εικόνα 1: Η εργαλειοθήκη των μαθητών στην η-τάξη του ΠΣΔ  

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως στο διάλογο των μαθητών τόσο 

μέσα στην ομάδα όσο και στην ολομέλεια της τάξης, καθώς επίσης και στην ενασχόληση των 

μαθητών με τις προτεινόμενες δραστηριότητες της ειδικά διαμορφωμένης εργαλειοθήκης που τους 

διανεμήθηκε. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής μέσα για τη συλλογή δεδομένων της 

έρευνας:  

• Η συμμετοχική παρατήρηση ως κατεξοχήν μέθοδος καταγραφής και ανάλυσης άμεσα 

προσπελάσιμων στοιχείων εξωτερικευμένης συμπεριφοράς. Για τη συμμετοχική παρατήρηση 

δημιουργήθηκε ειδική κλείδα παρατήρησης για τους ερευνητές  

• Hypercam για τη βιντεοσκόπηση λεκτικών πληροφοριών αλλά και κινήσεων στη διεπιφάνεια 

του υπολογιστικού περιβάλλοντος, στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες απαιτούσαν οι 

μαθητές να ασχοληθούν με προσομοιώσεις και άλλα λογισμικά ή υπολογιστικά 

περιβάλλοντα.  

• Τα ειδικά διαμορφωμένα ερευνητικά πρωτόκολλα, δομημένα με βάση το θεωρητικό πλαίσιο 

και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

υπο-ενότητα.   
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• Τα τεχνουργήματα-παραγόμενα προϊόντα μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και  μέσα από τα λογισμικά χρήσης και με τα εργαλεία 

Web 2.0 που είχαν ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική τάξη.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Με υπόβαθρο το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε καθώς και τις επιδιώξεις της μελέτης, 

επιλέχθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου βασίστηκε στα εργαλεία συλλογής δεδομένων 

που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας και κυρίως στις παρατηρήσεις που 

πραγματοποίησε η ερευνήτρια.  Εκτός από τη συμπλήρωση των εργαλειοθηκών, μονάδα ανάλυσης 

αποτέλεσε το θεματικό επεισόδιο το οποίο αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση τμημάτων του λόγου 

που αντιστοιχούν σε μια ιδέα. Έτσι διαμορφώθηκε σταδιακά  ένα σύστημα κατηγοριοποίησης, το 

οποίο βασίζεται στην κάλυψη των βασικών αξόνων, όπως αυτοί διαρθρώνονται μέσα από τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

το Atlas.ti για την ποιοτική ανάλυση και το SPSS για την ποιοτική ανάλυση.  

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την ποιοτική ανάλυση του διαλόγου  μεταξύ των 

υποκειμένων κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, μαζί με τα τρία ερευνητικά πρωτόκολλα 

κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους Πίνακες Ανάλυσης των Κατηγοριών, προκειμένου να 

εξαχθούν και ποσοτικές διαπιστώσεις που αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν στην επεξεργασία των δεδομένων σε συνδυασμό με τη 

συνύπαρξη του αυτοσχεδιασμού και της δημιουργικότητας με τη Βαθύτερη Μάθηση, την Κοινωνική 

Συναισθηματική Μάθηση, καθώς και με τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων μέσα από τη 

διερευνητική διαδικασία.  

Αναφορικά με το ερευνητικό ερώτημα που αφορά τον βαθμό κατά τον οποίο ο αυτοσχεδιασμός 

και η δημιουργικότητα των μαθητών κατά την πορεία της δραστηριότητας αναπτύσσουν δεξιότητες 

Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης, διαπιστώνεται ότι μέσα από τις δραστηριότητες των 

εργαλειοθηκών ενισχύθηκαν οι δεξιότητες Κοινωνικής – Συναισθηματικής Μάθησης μέσω του 

Αυτοσχεδιασμού και της Δημιουργικότητας κυρίως ως προς τις διαστάσεις της Αυτογνωσίας, των 

δεξιοτήτων σχέσεων και και της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας. Στη συνέχεια, για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων Βαθύτερης Μάθησης, οι αναλύσεις των δεδομένων κατέδειξαν ότι ο Αυτοσχεδιασμός 

και η Δημιουργικότητα κατά την πορεία των δραστηριοτήτων ενίσχυσαν τόσο τις γνωστικές 

δεξιότητες και την κριτική σκέψη όσο και τα κίνητρα των μαθητών για την ενασχόλησή τους με τις 

Φυσικές Επιστήμες. Τέλος, αναφορικά με τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων μέσα από τη 

διαδικασία της διερευνητικής μάθησης, οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες επιστημονικής 

επιχειρηματολογίας και αναζήτησης του επιστημονικού περιεχομένου κατά τη διερευνητική 

διαδικασία μάθησης.  

5. Συμπεράσματα 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι με την ενσωμάτωση της έννοιας 

του Αυτοσχεδιασμού και της Δημιουργικότητας κατά τη διδακτική της Φυσικής στο Δημοτικό 

Σχολείο ενισχύθηκαν όχι μόνο γνωστικές δεξιότητες, αλλά και δεξιότητες Κοινωνικής – 

Συναισθηματικής Μάθησης και Βαθύτερης Μάθησης (Κότσαρη, 2021). Η προσέγγιση αυτή 

επιτεύχθηκε μέσα από την επιλογή διάφορων μέσων και εφαρμογών, όπως π.χ. προσομοιώσεις, 

θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δημιουργίες, πειράματα και είχε ως στόχο την πολύπλευρη 

διερεύνηση των υπό εξέταση φαινομένων της Φυσικής. Μετά από την ανάλυση των ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων, παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι σχεδιαστικές αρχές των 

συγκεκριμένων εργαλειοθηκών καλλιεργούν την ικανότητα των μαθητών τόσο ως προς τη 

δημιουργία νοημάτων επιστημονικής φύσεως για το φαινόμενο του φωτός, όσο και ως προς τις 

δεξιότητες που αφορούν τη διάσταση της Κοινωνικής - Συναισθηματικής Μάθησης αλλά και της 

Βαθύτερης Μάθησης. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι: 
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• Κατά την εμπλοκή τους με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι μαθητές ανέπτυξαν 

αυτοσχεδιαστικές και δημιουργικές δεξιότητες που ενίσχυσαν τις δεξιότητες Κοινωνικής -

Συναισθηματικής Μάθησης, αλλά και την ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 

• Κατά την εμπλοκή τους με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι μαθητές ανέπτυξαν 

αυτοσχεδιαστικές και δημιουργικές δεξιότητες που ενίσχυσαν τις δεξιότητες της Βαθύτερης 

Μάθησης.  

• Κατά την εμπλοκή τους με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι μαθητές επέτυχαν τη 

δημιουργία επιστημονικών νοημάτων (επιστημονικό περιεχόμενο, επιστημονική γλώσσα και 

επιστημονική επιχειρηματολογία) σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

• Κατά την εμπλοκή των μαθητών με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι πτυχές της 

δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού συνδέθηκαν σε ικανό βαθμό με τη διαδικασία της 

διερεύνησης. 

• Τέλος, κατά την πορεία των δραστηριοτήτων οι μαθητές φαίνεται να ανέπτυξαν κίνητρα για 

την περαιτέρω εμπλοκή τους με το μάθημα των Φυσικών Επιστημών, τόσο μέσα στο σχολείο 

όσο και στην καθημερινή τους ζωή.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε λέγοντας ότι μέσα από τον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη Δημιουργικότητα και τον 

Αυτοσχεδιασμό ενισχύονται οι δεξιότητες Βαθύτερης Μάθησης και Κοινωνικής – Συναισθηματικής 

Μάθησης των μαθητών. Αποδείχτηκε, επίσης, ιδιαίτερα σημαντική η διαπραγμάτευση εννοιών μέσα 

από τη συνεργασία των μαθητών τόσο κατά τη δημιουργική όσο και κατά τη διερευνητική  

αλληλεπίδρασή τους μέσα από διαφορετικά μέσα έκφρασης και συνεργατικές δραστηριότητες 

μάθησης. Σε αυτό το επίπεδο, ισχυροποιήθηκαν όχι μόνο οι παραδοχές που καθορίζουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία νοημάτων (φυσικές έννοιες που εμπεριέχονται στις 

δραστηριότητες, στρατηγικές που ακολούθησαν οι μαθητές, συνεργασία μεταξύ τους, λεκτική 

αλληλεπίδραση των μαθητών) αλλά και η σημασία του ενσωματωμένου γνωστικού περιεχομένου 

των εργαλειοθηκών, των προσομοιώσεων και γενικότερα των ποικίλων αποτελεσματικών 

περιβαλλόντων μάθησης που προτάθηκαν. Καταλήγοντας, λοιπόν, θα μπορούσαμε να αποφανθούμε 

ότι είναι εφικτή η καλλιέργεια δεξιοτήτων Κοινωνικής – Συναισθηματικής και Βαθύτερης Μάθησης, 

μέσα από τη δημιουργία ενός ενισχυμένου, παιδαγωγικά και γνωστικά, πλαισίου υποστήριξης με τη 

μορφή εργαλειοθηκών για την προώθηση της διδακτικής πρακτικής των Φυσικών Επιστημών στο 

Δημοτικό Σχολείο.  

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να διερευνηθεί 

περαιτέρω ως μια γενικότερη πιλοτική εφαρμογή και σε άλλα σχολεία, διαφορετικών περιοχών και 

κοινωνικο-πολιτισμικών πλαισίων προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα προκύπτοντα ευρήματα ως 

προς τη διασύνδεση της δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού με τη Βαθύτερη Μάθησης και 

την Κοινωνική – Συναισθηματική Μάθηση, αλλά και ως προς τη δημιουργία επιστημονικών 

νοημάτων και την ανάπτυξη κινήτρων των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες.  
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΟΥ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 
 

Κωνσταντινίδης Χρήστος 

Δρ., Επιστημονικός Συνεργάτης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

Ριζοπούλου Ευανθία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμπεριφορά και η αντίδραση των 

υπαλλήλων μιας περιφερειακής Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) της Κεντρικής 

Μακεδονίας, αναφορικά με το μεταβατικό στάδιο υπαγωγής της από τη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4389/2016 και στα πλαίσια εφαρμογής 

του Τρίτου Μνημονίου Συνεργασίας. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την επίδοση ανώνυμων ερωτηματολογίων έρευνας στους 

εργαζόμενους της εν λόγω Δ.Ο.Υ. Από τους 101 υπηρετούντες υπαλλήλους συμμετείχαν στην έρευνα 

οι 95 από αυτούς. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι υπάρχει θετική προδιάθεση των εργαζομένων 

απέναντι στις προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις. Υπολογίζουν σε μια δικαιότερη και 

αξιοκρατικότερη  μεταχείριση σε σχέση με το παρελθόν και με μια πολύ σημαντική επιφύλαξη για 

http://www.air.org/resource/deeper-learning-improving-studentoutcomes-college-career-and-civic-life
http://www.air.org/resource/deeper-learning-improving-studentoutcomes-college-career-and-civic-life
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την επιτυχή έκβαση των όσων προωθεί η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε, τόσο για το δικό τους μέλλον,  όσο 

και για την πορεία της ίδιας της νεοσύστατης Αρχής. 

Λέξεις κλειδιά:  Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, 

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης, οδήγησαν αναπόφευκτα στην ανάγκη για δραστικές αλλαγές. Η δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, η αλλαγή στην κοινωνική αντίληψη και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προσδοκίες των 

πολιτών από το κράτος, η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε) και η απελευθέρωση των αγορών, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την έναρξη μιας νέας 

εποχής μεταρρυθμίσεων (Τερζίδης, 2011). 

Απούσα από όλη αυτήν τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών δεν θα μπορούσε να 

είναι η φορολογική διοίκηση, ο σημαντικότερος ίσως εισπρακτικός μηχανισμός του κράτους σε μια 

εποχή που η ανάγκη του ορθού δημοσιονομικού ελέγχου είναι περισσότερο αναγκαία ίσως 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά (Μαΐστρος, 2016). 

Η μετάβαση στη νέα αυτή εποχή τόσο στον τομέα της διοίκησης όσο και στον τομέα της 

οργάνωσης των Δ.Ο.Υ σηματοδοτεί την απαρχή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον τρόπο 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ακολουθώντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές 

εφαρμογής των αρχών του Μάνατζμεντ στη Φορολογική Διοίκηση.   

Στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο ανθρώπινο 

δυναμικό της Φορολογικής Διοίκησης, από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης έως και σήμερα, με 

σημαντικότερη αυτή της σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε). Στα 

περίπου δύο χρόνια λειτουργίας της, η Αρχή έχει προβεί σε σημαντικές διοικητικές και οργανωτικές 

αλλαγές στο εσωτερικό των υπηρεσιών που ηγείται. Για τους σκοπούς της εργασίας γίνεται αναφορά 

στο προσωπικό των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και ιδιαίτερα στο ανθρώπινο 

δυναμικό της υπό μελέτη  Δ.Ο.Υ. 

Στις 15 Μαΐου 2017, συστάθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής 

Ακαδημίας, η οποία διοικητικά υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής. Σκοπός της ίδρυσής 

της είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε, 

αποβλέποντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους 

πολίτες. H Αρχή δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της (Human 

Resource Management-HRM) (Ρωσσίδης, 2014). Οι βασικοί πυλώνες του νέου συστήματος είναι: 

• Το βαθμολόγιο. Στην πρώτη αυτή φάση γίνεται ένταξη των εργαζομένων σε Περιγράμματα 

Θέσεων Εργασίας-Π.Θ.Ε (job descriptions), σε εκτέλεση του Άρθρου 38 του Ν. 4389/2016, 

τα οποία θα είναι καταχωρημένα σε ειδικό Μητρώο. Στο κάθε Π.Θ.Ε περιγράφεται με 

σαφήνεια και λεπτομέρεια ο σκοπός, τα κύρια καθήκοντα, οι συνθήκες και τα ειδικά 

προσόντα που απαιτούνται για κάθε εργασιακή θέση. 

• Η διαχείριση της απόδοσης. Αναφέρεται στην ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των 

υπαλλήλων. 

Η πρώτη αφορά στην επίτευξη στόχων όπως κατανέμονται σε κάθε τμήμα βάσει του Ε.Σ. της 

Α.Α.Δ.Ε (Management by Objectives-MBO)  και τις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού 

περιβάλλοντος. Η δεύτερη αφορά την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υπαλλήλου και την 

επάρκεια του για την άσκηση καθηκόντων σε συγκεκριμένο Π.Θ.Ε. Επιπρόσθετα, επιδίωξη 

της Διοίκησης είναι και η λεγόμενη κυκλική αξιολόγηση (360 Degree Feedback), δηλαδή η 

αξιολόγηση των Προϊσταμένων από τους υφιστάμενους, η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων 

και η αυτοαξιολόγηση. Τελική επιδίωξη της Αρχής είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της 

από τον τελικό αποδέκτη αυτών, τον ίδιο τον πολίτη (Κέφης, 2014). 
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• Σύγχρονο Σύστημα Αποδοχών. Σε συνέχεια της κατάταξης των εργαζομένων σε Π.Θ.Ε και 

της αξιολόγησης, στόχος της Αρχής είναι η δημιουργία ενός μισθολογίου αποκλειστικά για 

τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο θα προσμετρώνται πέρα από τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης και τα έτη υπηρεσίας, οι συνθήκες εργασίας, τα καθήκοντα και το επίπεδο 

ευθύνης. 

• Πορεία Σταδιοδρομίας. Στα άμεσα σχέδια της Αρχής είναι η ανάπτυξη οδηγού 

σταδιοδρομίας, με στόχο την παροχή σημαντικής βοήθειας στους εργαζόμενους, ώστε οι 

τελευταίοι να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη εμπειρία, να 

ενημερώνονται για τις διαδικασίες κάλυψης κενών θέσεων και τις επικείμενες προαγωγές στα 

πλαίσια της διαφάνειας και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Τέλος, μέσω της Φορολογικής 

και Τελωνειακής Ακαδημίας θα παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση, ανάλογα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου απόδοσης και τις επιχειρησιακές ανάγκες (Τερζίδης και 

Τζωρτζάκης, 2005). 

• Εφαρμογή του σχεδίου «Blue Print». Αποσκοπεί έως το 2020 στην πελατοκεντρική 

προσέγγιση δηλαδή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από απόσταση (e-mail, 

αλληλογραφία, τηλέφωνο) και  ηλεκτρονικοποίηση αυτών, ώστε να περιοριστεί ή και να 

εκλείψει η φυσική παρουσία του πολίτη στις εφορίες. Τελικός σκοπός του εν λόγω σχεδίου 

είναι η εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ώστε να υπάρξει στροφή των 

υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε  στη βασική λειτουργία τους που είναι ο έλεγχος (www. 

Kathimerini.gr). 

• Η ποινικοποίηση της επίθεσης σε εφοριακούς. Αναφέρεται στην εξίσωσή τους με επιθέσεις 

σε αστυνομικούς, αφού κατατέθηκε αιτιολογική έκθεση τον Ιούλιο του 2018 από τον 

Υπουργό Οικονομικών κ.Τσακαλώτο για υπαγωγή των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε στα άρθρα 

308 έως 311, και 361 έως 361Α του Ποινικού Κώδικα . Η υπαγωγή στα προαναφερθέντα 

άρθρα επί της ουσίας σημαίνει ότι η επίθεση σε εφοριακούς και ελεγκτές της Αρχής αποτελεί 

«ιδιώνυμο αδίκημα» , το οποίο επιφέρει βαρύτατες ποινές στους δράστες και αυτεπάγγελτη 

ποινική δίωξη αυτών δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί μήνυση από τον υπάλληλο. 

• Ο θεσμός του εφοριακού της γειτονιάς. Αιτία της θέσπισης του εν λόγω θεσμού είναι η 

προσδοκία της Αρχής για αλλαγή της νοοτροπίας της «σκληρής εφορίας» στη συνείδηση του 

φορολογούμενου πολίτη. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε το διάστημα από 

29 Οκτωβρίου 2018 έως και 1 Νοεμβρίου 2018 με κινητά συνεργεία έμπειρων εφοριακών 

υπαλλήλων σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου όπως είναι η Πάτμος, οι Λειψοί, το 

Αγαθονήσι και η Χάλκη (www.kathimerini.gr). 

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η διάθεση της νεοσύστατης Α.Α.Δ.Ε για μεταρρυθμίσεις 

στη διοίκηση  και την οργάνωση των υπηρεσιών της και ειδικά σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο 

δυναμικό της είναι σε εξέλιξη. Μένουν ο χρόνος, η συνεργασία και τα αποτελέσματα που θα 

αναδείξουν  την επιτυχή ή μη πορεία της.  

Ειδικότερα, η υπό μελέτη Δ.Ο.Υ, υπάγεται χωροταξικά στη Φορολογική Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και η έδρα της είναι στην πόλη που αποτελεί και την πρωτεύουσα του Νομού. 

Αρχικά, στον νομό υπήρχαν τρεις επιμέρους αυτοδιοίκητες Δ.Ο.Υ:  η Α ΄και Β΄ Δ.Ο.Υ και η Δ.Ο.Υ 

σε μια περιφερειακή κωμόπολη του νομού. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. 

Θεοχάρης με απόφασή του τον Αύγουστο του 2013  προχώρησε στην αναδιάρθρωση του εσωτερικού 

των εφοριών, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτών στον έλεγχο και στην είσπραξη 

εσόδων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού των εφοριών σε οργανωμένες υπηρεσίες και την 

καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη.  

Έτσι, σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης στον εν λόγω Νομό λειτουργεί έκτοτε μία Δ.Ο.Υ 

η οποία είναι Α΄ Τάξης και έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ που προϋπήρχαν. Σε αυτήν 

υφίστανται πέντε (5) συνολικά Τμήματα: Ελέγχου, Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, 

Συμμόρφωσης και Σχέσεων με φορολογούμενους,  Εσόδων,  Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
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Υποστήριξης και ένα Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης. Στη θέση της προϋπάρχουσας Δ.Ο.Υ η οποία 

βρισκόταν σε μια περιφερειακή κωμόπολη του Νομού λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης 

Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Δημαρχείου. Στην υπό μελέτη ΔΟΥ 

υπηρετούν 101 υπάλληλοι εκ των οποίων όπως προαναφέρθηκε αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας 

μας, 95 εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Στην παρούσα εργασία διεξάγεται ποσοτική έρευνα και ειδικότερα περιγραφική με την διανομή 

ερωτηματολογίων προς συμπλήρωση από τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Πρόκειται ουσιαστικά για 

έρευνα με συλλογή πρωτογενών δεδομένων, εφόσον συλλέγονται απευθείας από τις μονάδες που 

διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Η περιγραφική έρευνα έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη 

συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων που σχετίζονται με ανθρώπινα δεδομένα, χωρίς να 

αναλύουν τους λόγους που οδήγησαν σε μια δεδομένη εικόνα πραγμάτων. Τέλος, στην έρευνα 

χρησιμοποιείται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα κάτω από τις ίδιες, όσο αυτό είναι εφικτό, συνθήκες 

και τα αποτελέσματα που προκύπτουν θεωρείται ότι ισχύουν στο σύνολο του πληθυσμού από το 

οποίο προήλθε το δείγμα (Χαλικιάς και άλλοι, 2015).  

Η μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται είναι αυτή της ενστρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας με την επίδοση ανωνύμων ερωτηματολογίων εφόσον το δείγμα μας είναι οι 

υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε Τμήματα (ομάδες), και το κοινό τους 

χαρακτηριστικό είναι η ιδιότητά τους ως εφοριακοί υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. 

Σχετικά με τη δομή του ερωτηματολογίου, αυτό είναι χωρισμένο σε έξι (6) ενότητες. Στην 

πρώτη ενότητα απευθυνόμαστε στο υποκείμενο της έρευνας , στην προκειμένη περίπτωση στους 

εργαζομένους στη Δ.Ο.Υ, προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν για τον λόγο σύνταξης του 

ερωτηματολογίου και τον σκοπό επίδοσης στους ίδιους που είναι η αποτύπωση της γνώμης των 

εργαζομένων της Δ.Ο.Υ αναφορικά με τη μετάβαση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  

Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται τρεις (3) γενικές ερωτήσεις με πενταβάθμια κλίμακα 

Likert με τις οποίες γίνεται η εισαγωγή στο κυρίως θέμα στους ερωτώμενους. Στην πρώτη και 

δεύτερη ερώτηση ερωτάται εάν είναι γνωστό το όραμα και η αποστολή της Α.Α.Δ.Ε , καθώς και αν 

είναι γνωστό στους εργαζόμενους της το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που 

προωθεί η Αρχή. Στην τρίτη ερώτηση διερευνάται η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε 

για την ενημέρωση σε εργασιακά ζητήματα. Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται δεκατέσσερις (14) 

ερωτήσεις που αναφέρονται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα στις δράσεις 

της Α.Α.Δ.Ε αναφορικά με το προσωπικό στις υπηρεσίες υπαγωγής της όπως είναι η Δ.Ο.Υ 

Κατερίνης. Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται λόγος για την εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή της άποψης των υπαλλήλων αναφορικά με τη 

συνεισφορά της Φορολογικής Ακαδημίας στον κλάδο των εφοριακών και την αναγκαιότητα 

εννεάμηνης φοίτησης σε αυτή των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων με σκοπό τη γνώση και την 

κατάρτιση αυτών.  

Στο πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού 

ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας (περιβάλλον, μηχανολογικός, τεχνολογικός και κτιριακός 

εξοπλισμός, εργασιακό άγχος, σχέσεις με προϊσταμένους) της περιφερειακής αυτής υπηρεσίας της 

Α.Α.Δ.Ε. Στο έκτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου απεικονίζονται τα δημογραφικά 

στοιχεία των 95 συμμετεχόντων στην έρευνα υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ (φύλο, ηλικιακή ομάδα, 

μορφωτικό επίπεδο και χρόνια υπηρεσίας).  

Τέλος, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με την εφαρμογή 

Google Forms η οποία προσφέρεται δωρεάν από την εταιρεία Google και αποτελεί το πιο 

διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας διαδικτυακών ερωτηματολογίων με τη χρήση μόνο 

ενός λογαριασμού Google. 
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Αποτελέσματα Έρευνας 

Ξεκινώντας με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, οι γυναίκες υπερτερούν στον 

αριθμό έναντι των ανδρών, εφόσον οι πρώτες είναι 62 και καλύπτουν σε ποσοστό το 65,3% της 

δύναμης του δείγματος και οι άντρες είναι 33 και αντιπροσωπεύουν το 34,7% αυτού. Οι ηλικιακές 

ομάδες 36-45 και 46-55 παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εμφάνιση στο δείγμα με ποσοστά 40% και 

34,7% αντίστοιχα. Παρατηρούμε επίσης ότι τα τρία τέταρτα του δείγματος κυμαίνονται μεταξύ των 

ηλικιών 36 έως 55.  Σε ό,τι αφορά στο μορφωτικό επίπεδο παρατηρείται ότι οι κάτοχοι τίτλων 

σπουδών από ανώτατο και ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό 

Επαγγελματικό Ίδρυμα) αγγίζουν το 61,1%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό της τάξης του 21,1% είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Γενικότερα, το 

προσωπικό της εν λόγω Δ.Ο.Υ σε ποσοστό 83,3% είναι κάτοχοι πτυχίων, μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών τίτλων. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος δηλαδή το 47,4% έχει προϋπηρεσία 11 

έως 20 έτη και ακολουθεί το ποσοστό των ατόμων με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας που κυμαίνονται 

από 31 έως 40  και καλύπτουν το 21,1% του συνολικού δείγματος. Υπάρχει επίσης σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικιακής ομάδας και του μορφωτικού επιπέδου των ατόμων του δείγματος, 

δηλαδή υπάρχει αρκετά υψηλό επίπεδο μόρφωσης ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα που ανήκει 

ο κάθε υπάλληλος. 

Αναφορικά με τη γνώση του οράματος και την αποστολή της Α.Α.Δ.Ε παρατηρήθηκε ότι το 

ποσοστό του δείγματος που απάντησε «Πολύ» και το ποσοστό του δείγματος που απάντησε «Λίγο» 

είναι συγκριτικά περίπου ίδιο, δηλαδή 40% και 38,9% αντίστοιχα. Σχετικά με τη γνώση των 

υπαλλήλων αναφορικά με το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που προωθεί η 

Α.Α.Δ.Ε, παρατηρήθηκε ότι οι απαντήσεις «Λίγο» και «Πολύ λίγο» αθροιστικά αποτελούν το 62,1% 

των συνολικά δοθέντων απαντήσεων, ενώ όσον αφορά στη συχνότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας 

της Αρχής προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι τις Δ.Ο.Υ για ζητήματα που τους αφορούν ως 

εργαζομένους στην Αρχή, παρατηρήθηκε ότι η επισκεψιμότητα τους στη ιστοσελίδα τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα και περισσότερο, αγγίζει το ποσοστό του 52,6%. 

Ως προς τις δράσεις της ΑΑΔΕ για το προσωπικό της το 46,3% συμφωνεί με την ένταξή του σε 

Π.Θ.Ε ενώ ένα άλλο σημαντικό ποσοστό της τάξης του 32,6% προτίμησε να τηρήσει ουδέτερη στάση 

(Δεν συμφωνώ, ούτε διαφωνώ) και το 15,8% διαφωνεί. Λόγω της πιθανής έλλειψης εξειδικευμένων 

γνώσεων και ενημέρωσης των υπαλλήλων πάνω στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την 

πιθανή ανάληψη νέων ευθυνών εκφράστηκαν με μια όχι και τόσο μεγάλη προθυμία στην τοποθέτησή 

τους σε Π.Θ.Ε. Επικρατεί η αντίληψη στους εργαζομένους ότι ένα νέο σύστημα αποδοχών ειδικά για 

τους υπαλλήλους της Αρχής θα ήταν επιθυμητό, καθόσον θα προσμετρώνται πλέον των γενικών 

προσόντων που ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και το επίπεδο ευθύνης, οι συνθήκες 

εργασίας και τα ειδικά καθήκοντα, αφού υπάρχει το αίσθημα της αδικίας που προέρχεται από τη 

δυσαναλογία μεγέθους αποδοχών και ευθύνης. Ποσοστό 58,9% απάντησε ότι οι αποδοχές τους 

ανταποκρίνονται λίγο μπροστά στο μέγεθος της ευθύνης που απορρέει από τη θέση τους , ενώ 

ποσοστό 20% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το ύψος των αποδοχών του. Πάνω 

από τα δύο τρία των ερωτηθέντων (68,5%) συμφωνεί με τη θέσπιση ενός ειδικού μισθολογίου για 

τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε.  

Στη σύνδεση μισθού και ατομικής απόδοσης στα πλαίσια της αξιοκρατίας και της 

επιβράβευσης που προωθεί η Α.Α.Δ.Ε, διαφωνεί  ποσοστό 34,7%, συμφωνεί ένα αρκετά αυξημένο 

ποσοστό του δείγματος το 47,3%, ενώ ουδέτερη στάση αποφάσισε να τηρήσει ποσοστό 20% των 

ερωτηθέντων. Αναφορικά με το χρηματικό μπόνους που δίνεται από τη Διοίκηση ως κίνητρο για 

αύξηση της αποδοτικότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων, δηλαδή το 48,4% απάντησε 

ότι τους ενδιαφέρει ελάχιστα και το 11,6% δήλωσε ότι το μπόνους δεν αποτελεί καθόλου κίνητρο 

για την αύξηση της αποδοτικότητάς του.  

Στο θέμα της αξιολόγησης των Προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, παρατηρούμε από 

τα αποτελέσματα ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων επιθυμεί να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο, 

αφού το 79% συμφωνεί πολύ με αυτή την επιδίωξη της Α.Α.Δ.Ε.  Οι εργαζόμενοι επικροτούν την 
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υιοθέτηση ενός νέου τρόπου αξιολόγησης, αλλά κρατούν επιφυλάξεις αναφορικά με το αν αυτός θα 

είναι πιο δίκαιος και αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης συγκριτικά με τον προηγούμενο. Η 

πλειοψηφία αυτών (79%) επιθυμούν να αξιολογούν τους προϊσταμένους τους, ανεξάρτητα εάν 

πρόκειται για υπαλλήλους με πολλά ή λίγα χρόνια υπηρεσίας. 

Οι υπάλληλοι είναι διχασμένοι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της εφαρμογής διαφάνειας, 

δικαιοσύνης και αξιοκρατίας στνο νέο τρόπο επιλογής Προϊσταμένων και αυτό φαίνεται και από τη 

διασπορά των ποσοστών στην ερώτηση αν θα επεδίωκαν θέση προϊσταμένου με την τρέχουσα 

διαδικασία. Αναφορικά με την ποινικοποίηση της επίθεσης σε υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε , στα πλαίσια 

της προστασίας του προσωπικού της, ένα σημαντικό ποσοστό  77,9% απάντησε ότι είναι σύμφωνο 

με την ενέργεια αυτή. Ως προς τη βαρύτητα του θεσμού του εφοριακού της γειτονιάς, το 27,4% των 

ερωτηθέντων απάντησαν «Καθόλου σημαντικό», το 24,2% «Λίγο σημαντικό», το 27,4% επέλεξε τη 

μέση απάντηση «Μέτρια σημαντικό», το 11,6%, απάντησε «Πολύ σημαντικό» και το 9,4% απάντησε 

«Εξαιρετικά σημαντικό».   

Για την αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης τους, το 91,5% θεωρεί σημαντική την 

παρακολούθηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης. Για τους νεοεισερχόμενους 

υπαλλήλους αναφορικά με την απόφαση της Διοίκησης να εκπαιδεύονται στην Φορολογική και 

Τελωνειακή Ακαδημία για το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών,  το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί 

πολύ σημαντική αυτή της την απόφαση. Το 62,1% των ερωτηθέντων έχει παρακολουθήσει από 0 έως 

5 φορές κάποιο σεμινάριο εκπαίδευσης, το 29,5% από 6 έως 12 φορές ενώ το υπόλοιπο 8,5% από 13 

έως 35 φορές.  

Κλείνοντας με τις συνθήκες εργασίας, παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις κινούνται προς τα κάτω 

στον βαθμό ικανοποίησης από την παροχή υγιεινής και ασφάλειας, αφού συνολικά στα 

αποτελέσματα των απαντήσεων όλων των υποερωτημάτων της ερώτησης , το 10,9% απάντησε 

«Καθόλου» ικανοποιημένος/η από τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, το 20,6% «Λίγο», το 34,5% 

«Μέτρια» ικανοποιημένος/η, το 26,6% «Πολύ» και το 7,4% δήλωσε «Πάρα πολύ» 

ικανοποιημένος/η.  

Ως προς τον βαθμό της επάρκειας του μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού από τους 

95 ερωτηθέντες οι 36 (37,9%) απάντησαν «Καθόλου» ικανοποιημένος/η, οι 39 (41,1%) απάντησαν 

«Λίγο», οι 15 (15,8%) απάντησαν «Μέτρια», οι 2 (2,1%) απάντησαν «Πολύ» και οι 3 (3,2%) 

απάντησαν «Εξαιρετικά» ικανοποιημένος/η. Το χρηματικό μπόνους που χορηγεί η Α.Α.Δ Ε στους 

υπαλλήλους της δεν είναι σημαντικό μπροστά στο εργασιακό άγχος και την πίεση που ασκείται στους 

υπαλλήλους από την επιβολή επιτυχούς επίτευξης της στοχοθεσίας.   

Ένα από τα ιδιαιτέρως ζωτικά σημεία στη νέα εποχή των Δ.Ο.Υ με την ένταξη τους στην ΑΑΔΕ 

αποτελεί και ο ρόλος του Προϊσταμένου και φυσικά ο τρόπος που λειτουργεί στην καθημερινή του 

συνεργασία με το υφιστάμενο προσωπικό.  

Η ποινικοποίηση της επίθεσης σε εφοριακούς υπαλλήλους που βρίσκει σύμφωνους την 

πλειοψηφία αυτών (74 εκ των 95, δηλαδή το 77,9%) δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας σε έναν 

σημαντικό αριθμό υπαλλήλων (72 υπάλληλοι απάντησαν «Μέτρια» έως «Εξαιρετικά» στο αίσθημα 

ασφάλειας, δηλαδή ποσοστό 75,8%). Το 7,4% δεν πιστεύει ότι η Α.Α.Δ.Ε θα μετεξελιχθεί σε έναν 

οργανισμό «πρότυπο» με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων με ποσοστό 

65,3% απάντησε ότι πιστεύει «Λίγο» στην πιθανότητα, το 27,4% απάντησε ότι πιστεύει «Πολύ» σε 

αυτή την πιθανότητα. 

Συμπεράσματα 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι η υπό μελέτη Δ.Ο.Υ, αποτελεί 

μια υπηρεσία στην οποία οι υπηρετούντες υπάλληλοι είναι στην πλειοψηφία τους (83,3%) υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας και το ηλικιακό τους επίπεδο. Η μεγάλη 

σημασία που δίνουν στην εκπαίδευση φαίνεται και από το μεγάλο ποσοστό που προέκυψε από την 

έρευνα (91,5%) σχετικά με το πόσο σημαντική θεωρούν την παρακολούθηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, τη θετική τους στάση στην ίδρυση της Φορολογικής και 
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Τελωνειακής Ακαδημίας και τη σημασία που δίνουν στην ορθή κατάρτιση και εκπαίδευση των 

νεοεισερχόμενων υπαλλήλων.  

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα σε ποσοστό 68,5% ελπίζουν στην εφαρμογή ενός 

νέου ειδικού μισθολογίου για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε, στο οποίο η αμοιβή θα αντικατοπτρίζει 

και το μέγεθος της ευθύνης και της δυσκολίας που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων τους, 

καθώς νοιώθουν ιδιαίτερα αδικημένοι από το ύψος των αποδοχών που λαμβάνουν σε ποσοστό 

78,9%. Το χρηματικό μπόνους που δίνεται από τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε στο τέλος του έτους δε 

θεωρείται σημαντικός λόγος για αύξηση της απόδοσης, αφού το 60% των ερωτηθέντων απάντησε 

ότι τους ενδιαφέρει από ελάχιστα έως καθόλου, εφόσον το χρηματικό αυτό «έπαθλο» συγκριτικά με 

το άγχος και την εργασιακή πίεση που βιώνουν στο καθημερινό έργο τους, είναι ελάχιστο.  

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των συμμετεχόντων στην έρευνα υπαλλήλων είναι η επιθυμία 

για αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Αυτό προκύπτει, από τη συμφωνία τους στη υιοθέτηση 

ενός νέου τρόπου αξιολόγησης του προσωπικού και επιλογής Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ και Τμημάτων 

στον οποίο θα υπάρχουν διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες . Συνεχίζοντας στην παράθεση των 

συμπερασμάτων της έρευνας, διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό είναι για τους ερωτηθέντες το αίσθημα 

ασφάλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γεγονός το οποίο διαφαίνεται στα υψηλά 

ποσοστά συμφωνίας με την ποινικοποίηση της επίθεσης σε υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε (77,9%) .  

Σημαντικό ρόλο για τους εργαζόμενους στην καθημερινότητά τους έχει και η σχέση τους με 

τους άμεσα Προϊσταμένους τους και οι προσδοκίες που έχουν από τους τελευταίους. Έτσι, οι 

ερωτηθέντες υπάλληλοι είναι σε σημαντικό βαθμό ικανοποιημένοι από τους άμεσα Προϊσταμένους 

τους σε ό,τι αφορά στις ικανότητές και τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο της εργασίας, καθώς 

και την παρεμβατικότητά τους σε περίπτωση προστριβών και λαθών. 

 Από την άλλη, θεωρούν ότι οι ίδιοι ενημερώνονται σε όχι και τόσο ικανοποιητικό βαθμό για 

τις αποφάσεις, τις οδηγίες και τους κανόνες που ορίζονται από ανώτερα κλιμάκια, καθώς και για τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται για το Τμήμα τους για την εργασία και το προσωπικό αυτού. Τέλος, οι 

ερωτηθέντες εκφράζουν επιφυλακτική συμπεριφορά βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας για την 

εξέταση των συνεπειών των πράξεων των Προϊσταμένων τους, συμπεριλαμβανομένης και της 

ηθικής.  

 Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, επιθυμία των συγγραφέων αποτελεί σε επόμενο 

στάδιο η συγκριτική μελέτη της οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με κάποια 

αντίστοιχη Ευρωπαϊκής χώρας. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο έρευνας 

Α. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η αποτύπωση της γνώμης των πολιτών ως 

επισκέπτες στη ΔΟΥ Κατερίνης για τη διεκπεραίωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, υπό 

οποιαδήποτε ιδιότητα. 

(Φυσικού προσώπου, Νομικού Προσώπου, επαγγελματία (λογιστή, φοροτεχνικό, 

οικονομολόγο, δικηγόρο κτλ), για τον τρόπο που βιώνουν την αντιμετώπισή τους από τους 

εργαζόμενους και τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες). 

Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας: 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δεν απαιτούνται περισσότερα από 10 λεπτά και η 

συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές 

και κανένας πλην εμού της ιδίας δε διαθέτει πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων. Τέλος, τα 

αποτελέσματα της έρευνας δε θέτουν σε κίνδυνο την ανωνυμία των συμμετεχόντων σε αυτή. 

 

Β. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΥΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

1)Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων ανήκετε;  

• Φυσικό Πρόσωπο 

• Νομικό Πρόσωπο 

• Λογιστής/Λογίστρια 

• Οικονομολόγος 

• Δικηγόρος 

• Άλλο: 

2)Πόσο συχνά επισκέπτεστε τη ΔΟΥ Κατερίνης  

• Ποτέ Μετά την τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας, παραλείψτε τις υπόλοιπες 

ερωτήσεις και μεταβείτε στην ερώτηση 15. 

• Σπάνια (1 με 2 φορές το χρόνο) 

• Μερικές φορές (3-4 φορές το χρόνο) 

• Συχνά (1 φορά το μήνα) 

• Πολύ συχνά (περισσότερες από μία φορά το μήνα) 

3)Πόσο εύκολη είναι η πρόσβασή σας στη ΔΟΥ Κατερίνης. 

1         2            3              4             5              6                 7 

Καθόλου εύκολη                                   Εξαιρετικά εύκολη 

4)Αναφέρετε ποιο τμήμα επισκέπτεστε πιο συχνά;  

• Έλεγχος 

• Δικαστικό 

• Έσοδα 

• Μητρώο 

• Εισόδημα 

• Κεφάλαιο 

• ΦΠΑ 

• ΚΒΣ 

• Αυτοκίνητα 

• Γραμματεία 

5)Επιλέγετε να διεκπεραιώνετε τις συναλλαγές σας για τυχόν οφειλές σας με επίσκεψή σας 

στην εφορία ή προτιμάτε την ηλεκτρονική συναλλαγή;  

• Αυτοπρόσωπη παρουσία 

• Ηλεκτρονική συναλλαγή 
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6)Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας, την επιλέγετε για ποιο ύψος ποσού; (η 

απάντησή σας να δοθεί αριθμητικά)  

7)Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής, την επιλέγετε για ποιο ύψος ποσού; (η 

απάντησή σας, να δοθεί αριθμητικά). 

Γ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥ 

1) Δώστε τις απόψεις σας αναφορικά με το προσωπικό της ΔΟΥ 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Υπάλληλοι                                                              Προϊστάμενοι 

• Ευγενικοί/ες 

• Εξυπηρετικοί/ες 

• Καταρτισμένοι/ες 

• Επαρκείς 

• Νευρικοί/ες 

Εισαγάγετε μία απάντηση ανά σειρά 

2) Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την παροχή υπηρεσιών ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα 

που 

έχετε επισκεφτεί;  

                                                        Καθόλου      Λίγο     Μέτρια     Πολύ     Πάρα πολύ 

• Ελέγχου 

• Δικαστικό 

• Έσοδα 

• Μητρώο 

• Εισόδημα 

• Κεφάλαιο 

• ΦΠΑ 

• ΚΒΣ 

• Αυτοκίνητα 

• Γραμματεία 

3) Πόσο καταρτισμένο θεωρείτε ότι είναι το προσωπικό της ΔΟΥ Κατερίνης  

       1                     2                3                4                5              6                7 

Καθόλου                                                                                               Εξαιρετικά  

4) Πόση ώρα περιμένετε συνήθως (σε λεπτά)μέχρι να εξυπηρετηθείτε; 

• 10 

• 20 

• 30 

• 40 

• 50 

• 60 

5) Πόση ώρα(σε λεπτά) διαρκεί συνήθως η εξυπηρέτησή σας, από τους εργαζόμενους στη ΔΟΥ 

Κατερίνης; 

• 10 

• 20 

• 30 

• 40 

• 50 

• 60 

6) Σε πόσες ημέρες λάβατε απάντηση από το προσωπικό της εφορίας σε τυχόν ηλεκτρονικό ή 

γραπτό αίτημά σας;  

• 3 
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• 7 

• 15 

• 30 

• 45 

• 60 

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1) Περιγράψτε συνοπτικά τι χρήζει βελτίωσης στον τρόπο λειτουργίας της ΔΟΥ Κατερίνης 

Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική 

2) Πολύ λόγος γίνεται για εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών και κατά τις απογευματινές 

ώρες. Δεδομένου ότι οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στις εφορίες είναι μέχρι τις 14:30, πόση ώρα 

επιπλέον πιστεύετε θα ήταν καλό να ήταν ανοιχτές για το κοινό; * 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

Ε. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1) Φύλο  

• Άνδρας 

• Γυναίκα 

2) Σε ποια ηλικιακή κλίμακα ανήκετε;  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

• 18-30 

• 31-45 

• 46-60 

• 60 και άνω 

Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική 

3) Σε ποιο μορφωτικό επίπεδο ανήκετε;  

• Δημοτικό 

• Γυμνάσιο 

• Λύκειο 

• Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ 

• Μεταπτυχιακό 

• Διδακτορικό 

4) Ποια είναι η εργασιακή σας κατάσταση;  

• Άνεργος/η 

• Ελεύθερος/η Επαγγελματίας 

• Δημόσιος Υπάλληλος 

• Ιδιωτικός Υπάλληλος 

• Συνταξιούχος 

• Οικιακά 

5) Με βάση την απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση, προσδιορίστε τον χρόνο της 

εργασιακής σας κατάστασης (έτη υπηρεσίας-ανεργίας).  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Κωνσταντινίδης Χρήστος 

Δρ.,  Επιστημονικός Συνεργάτης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 

 

Ριζοπούλου Ευανθία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

 

Περίληψη 

Η χρηματοπιστωτική κρίση, που την τελευταία δεκαετία είχε σοβαρές κοινωνικοπολιτικές και 

οικονομικές συνέπειες σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, έπληξε και τη χώρα μας. Αναμφίβολα, οι 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δεν άφησαν ανέγγιχτο τoν Τομέα της Υγείας. Σκοπό της 

παρoύσης εργασίας αποτελεί η αποτύπωση των επιπτώσεων της oικoνoμικής κρίσης στoυς χρονίως 

πάσχoντες ασθενείς, το πώς δηλαδή η μείωση τoυ εισoδήματός τους, τo κόστoς των φαρμάκων και 

όλα τα μέτρα που έχoυν ληφθεί για την Υγεία, έχoυν επηρεάσει τoυς ασθενείς ως πρoς τη 

συμμόρφωσή τους στη συνoλική φαρμακευτική αγωγή τους καθώς και στις oδηγίες για προσαρμογή 

του τρόπoυ ζωής τους. Από τα απoτελέσματα πρoκύπτει ότι η συνολική περίθαλψη των ασθενών έχει 

επηρεαστεί σημαντικά και οι ίδιοι καλούνται να βρούνε τις λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων 

τους στο εν λόγω θέμα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Oικoνoμική Κρίση, Υγεία, Ελλάδα, Κέντρo Υγείας Νιγρίτας 

1. Εισαγωγή 

Η χρηματoπιστωτική κρίση πoυ ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. πoλύ γρήγoρα πέρασε και στην 

Ευρώπη και έπληξε ιδιαίτερα χώρες oικoνoμικά πιo αδύναμες. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές τις 

χώρες, με τη μεσαία τάξη να βάλλεται περισσότερo ( Κυριόπoυλoς και Τσιάντου, 2010). Η ραγδαία 

αύξηση της ανεργίας, η μείωση τoυ ατoμικoύ εισoδήματoς, η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας, 

έχoυν ως απoτέλεσμα τη στροφή των πολιτών προς την αναζήτηση παροχών υπηρεσιών υγείας στις 

αρμόδιες δημόσιες υγιειoνoμικές  δoμές της χώρας με συνέπεια τo Εθνικό Σύστημα Υγείας να 

κoρεστεί πoλύ σύντoμα και να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για την 

κάλυψη των απαιτούμενων ανάγκων των χρηστών υγείας (Καρακιoυλάφη και άλλoι, 2014). 

 Η καθoδική πoρεία της oικoνoμίας, έχει επηρεάσει πoλλoύς τoμείς της καθημερινότητας των 

πoλιτών, ένας εκ των oπoίων είναι η Υγεία. Όπως πρoκύπτει από τις έρευνες της τελευταίας 

πενταετίας, πλήττει κατά κύριo λόγo τoυς χρόνιoυς ασθενείς, ιδίως τα άτoμα της τρίτης ηλικίας με 

χαμηλά και πλέoν μειωμένα εισoδήματα, απειλώντας την αξιoπρεπή διαβίωση τoυ πληθυσμoύ 

(Κανελλάκη, 2014). Η κατακόρυφη αύξηση της συμμετoχής στα ασφαλιστικά ταμεία για την αγoρά 

φαρμάκων εξαναγκάζει μια μεγάλη μερίδα των ασθενών να παραλείπoυν φαρμακευτικά σκευάσματα 

ή να μειώνoυν τη χρήση των απαραίτητων φαρμάκων ελαχιστoπoιώντας τη δoσoλoγία εφόσoν 

αδυνατoύν να καλύψoυν την αγoρά των φαρμάκων τoυς (ΕΣΔΥ, 2013).  

Σύμφωνα με τα δεδoμένα πoυ έχoυν συλλεχθεί από τoν Παγκόσμιo Oργανισμό Υγείας, τα 

πoσoστά των χρονίων ασθενών που απoκλίνoυν από τη φαρμακευτική τoυς αγωγή, είναι ιδιαίτερα 

αυξημένα ενώ oι παράγoντες πoυ την επηρεάζoυν πέρα από τoυς oικoνoμικoύς είναι και κoινωνικoί, 

oικoγενειακoί, κ.α. (Μoνoκρoύσσoυ, 2016). Εξάλλoυ, έχει πρoκύψει από μελέτες, ότι σημαντικό 

ρόλo στη συμμόρφωση της αγωγής διαδραματίζει η απoτελεσματική επικoινωνία μεταξύ ιατρoύ - 

ασθενή και oικoγενειακoύ περιβάλλoντoς, καθώς επίσης και η εκπαίδευση των ασθενών από τoυς 
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επαγγελματίες υγείας ώστε να κατανoήσoυν την ασθένεια τoυς και τoν τρόπo διαχείρισής της 

(Νursing_careplans, 2016).  

Όπως γίνεται εύκoλα αντιληπτό από τα παραπάνω, απαιτoύνται μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές 

σε όλoν τoν υγειoνoμικό τoμέα στη χώρα μας, πρoκειμένoυ η παραγόμενη πoσότητα υπηρεσιών 

υγείας να διατηρηθεί σε ανεκτό επίπεδo και η κατανoμή των διαθέσιμων πόρων να εστιασθεί στoυς 

πλέoν αδύναμoυς, σε αυτoύς πoυ πλήττoνται σε μεγαλύτερo βαθμό, στoυς ηλικιωμένoυς, τoυς 

χρονίως πάσχoντες, τoυς ανέργoυς και τoυς φτωχoύς (Κυριόπoυλoς, 2012).  

Η oικoνoμική κρίση όπως είναι φυσικό δεν έχει μόνo oικoνoμικές και πoλιτικές διαστάσεις 

αλλά επηρεάζει και τo βιoτικό επίπεδo των ατόμων, την κoινωνική ζωή τoυς και κατ’ επέκταση την 

υγεία τoυς. 

Είναι γενικά απoδεκτό ότι η εργασία απoτελεί βασική πρoϋπόθεση για την εξασφάλιση των 

απαραίτητων oικoνoμικών πόρων για τη διαβίωση των ατόμων, παράλληλα όμως καλύπτoνται και 

ψυχo – κoινωνικές ανάγκες, καθώς κάθε εργαζόμενoς μέσω των καθημερινών διαπρoσωπικών 

σχέσεων αναπτύσσει κoινωνικoύς δεσμoύς, διαμoρφώνει την ταυτότητά τoυ και τoνώνει ή όχι την 

αυτoεκτίμησή τoυ. Τo περιβάλλoν εργασίας από μόνo τoυ μπoρεί να πρoκαλέσει άγχoς και δυσφoρία 

στo άτoμo.  

Από την ελλιπή απασχόληση ή την ανασφαλή εργασία λόγω oικoνoμικής κρίσης, έρευνες 

έχoυν δείξει ότι επηρεάζoνται ιδιαίτερα τα άτoμα πoυ πάσχoυν από ψυχικά νoσήματα. Επίσης, oι 

έρευνες  απoδεικνύoυν ότι τα άτoμα περιoρισμένoυ εισoδήματoς κάνoυν χρήση των υπηρεσιών 

υγείας  όταν πλέoν τo πρόβλημα υγείας είναι πoλύ έντoνo, απoφεύγoντας παντελώς την πρoληπτική 

ιατρική (Αναγνωστόπoυλoς, 2010). Μελέτες για τις επιπτώσεις της ανεργίας έχoυν καταδείξει 

αύξηση των εισαγωγών στα νoσoκoμεία, στoν αριθμό αυτoκτoνιών, καθώς και στον δείκτη 

θνησιμότητας από κίρρωση τoυ ήπατoς, καρδιακά πρoβλήματα και νεφρική ανεπάρκεια. (Ινστιτoύτo 

Εργασίας ΓΣΕΕ, 2013). 

Ομοίως όμως και τα χρόνια νoσήματα αυξάνoνται ως απόρρoια της ανεργίας, της αύξησης τoυ 

άγχoυς και του στρες και της έλλειψης των απαραίτητων υγιεινo – διαιτητικών μέτρων τoυ 

πληθυσμoύ μιας χώρας σε περίoδo oικoνoμικής ύφεσης. Έτσι λoιπόν, παρατηρείται αύξηση της 

καρδιαγγειακής νoσηρότητας και θνησιμότητας. Αύξηση επίσης παρατηρείται και στα μεταδιδόμενα 

νoσήματα. (Likatavicius and Laar, 2012). 

Όσoν αφoρά ειδικότερα τη θνησιμότητα, η περιoρισμένη χρήση της υγιειoνoμικής φρoντίδας,  

η φτώχεια και γενικότερα η μακρoχρόνια ανεργία oδηγoύν πoλλές φoρές τα άτoμα σε κoινωνικό 

απoκλεισμό, με απoτέλεσμα υψηλή νoσηρότητα αλλά και πρόωρη θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε άτoμα 

πoυ ανήκoυν σε ευπαθείς oμάδες, όπως ψυχικά νoσoύντες, μετανάστες, χρονίως πάσχoντες. 

Σύμφωνα επίσης με τα στατιστικά στoιχεία τoυ Κέντρoυ Πρόληψης και Έλεγχoυ Νoσημάτων (2013), 

η έλλειψη δαπανών για τoν πρoληπτικό έλεγχo τoυ πληθυσμoύ σε περίoδo oικoνoμικής κρίσης 

αυξάνει τα πoσoστά διάδoσης των ιών και τo πoσoστό θνησιμότητας από αυτoύς (ΚΕΕΛΠΝO, 2013).  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Παρουσίαση του χώρου έρευνας 

Τo υπό μελέτη Κέντρo Υγείας θεωρείται ένα από τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα 

και εξυπηρετεί περισσότερα από διακόσια άτoμα ημερησίως. Oργανικά, από τo 2012, και  μετά τη 

δημιoυργία των ΠΕΔΥ, ανήκει απευθείας στην 4η Υγειoνoμική Περιφέρεια. 

Όσoν αφoρά την ιατρική στελέχωση, στo Κέντρo Υγείας υπηρετoύν σήμερα 7 ιατρoί, 2 

Παθoλόγoι και 5 Γενικoί Ιατρoί. Αναφoρικά με τo νoσηλευτικό και λoιπό πρoσωπικό, oι νoσηλευτές 

στo υπό μελέτη Κέντρo Υγείας είναι σε πλήρη επάρκεια, ώστε να υπηρετούν τις βάρδιες τoυς (24ωρη 

λειτoυργία), με τα πρoβλεπόμενα ρεπό και τις άδειες από τoν Νόμo. 

Διαθέτει ακτινoλoγικό εργαστήριo για τη διενέργεια των απαραίτητων ακτινoγραφιών και 

μικρoβιoλoγικό εργαστήριo για τη διενέργεια των προληπτικών αιματoλoγικών και βιoχημικών 

εξετάσεων. 
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Σε ό,τι αφoρά την επάρκεια των αναλώσιμων υλικών δημιoυργoύνται συχνά ελλείψεις λόγω 

τoυ τρόπoυ πρoμήθειας αυτών. Oι παραγγελίες γίνoνται εγκαίρως στην 4η Υγειoνoμική Περιφέρεια, 

όμως η τελευταία αδυνατεί να πρoμηθεύσει υλικά σε επάρκεια. Η κατάσταση στα φάρμακα είναι 

ελαφρώς καλύτερη, ενώ παράλληλα υπάρχει  βoήθεια και σε αυτό τoν τoμέα από την τoπική 

αυτoδιoίκηση, αλλά και τα τoπικά φαρμακεία και τoν απλό κόσμo. 

2.2. Μεθοδολογία έρευνας 

O υπό μελέτη πληθυσμός (δείγμα), ήταν ασθενείς ασφαλισμένoι σε oπoιονδήπoτε φoρέα – 

ιδιωτικoύ, δημoσίoυ, συμβεβλημένoι με τoν ΕOΠΥΥ ή ανασφάλιστoι - oι oπoίoι απευθύνθηκαν στo 

υπό μελέτη Κέντρo Υγείας για την παρoχή υπηρεσιών υγείας.  

Πρoκειμένoυ να πρoσδιoριστεί τo μέγεθoς τoυ δείγματoς ώστε τα απoτελέσματα της μελέτης 

να είναι έγκυρα και αξιόπιστα, σύμφωνα με τη βιβλιoγραφία, ελήφθη υπόψη ότι o αριθμός των 

ερωτώμενων θα πρέπει να είναι 5 φoρές μεγαλύτερoς (10 φoρές τo ιδανικό μέγεθoς) από τoν αριθμό 

των μεταβλητών τoυ ερωτηματoλoγίoυ (Γαλάνης, 2013). Εκτιμήθηκε λoιπόν, λαμβάνoντας υπόψη 

τη δoμή και τoν αριθμό των στoιχείων τoυ ερωτηματoλoγίoυ, ότι απαιτoύνται να συμπληρωθoύν 180 

ερωτηματoλόγια. Χρησιμoπoιήθηκαν για τoν λόγo αυτό 188 ερωτηματoλόγια, τα oπoία και 

απαντήθηκαν. 

Τo ερωτηματoλόγιo δoμείται από 36 ερωτήματα. Τα πέντε από αυτά συνιστoύν τo 

δημoγραφικό πρoφίλ των συμμετεχόντων στη μελέτη, ενώ τα υπόλoιπα 31 απoτελoύν τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα.  

Τα ερωτήματα απαντώνται μέσω πενταβάθμιας κλίμακας Likert, με δίτιμες απαντήσεις (ΝΑΙ- 

OΧΙ), ενώ σε μία ερώτηση πoυ αφoρά από τι ασθένεια πάσχoυν, oι ερωτώμενoι μπoρoύν να δώσoυν 

παραπάνω από μία απαντήσεις. 

Τo ερωτηματoλόγιo είναι δoμημένo με κλειστoύ τύπoυ ερωτήσεις απoτελoύμενo από τέσσερις 

ενότητες. Τα ερωτήματα της πρώτης ενότητας έχoυν στόχo να απoτυπώσoυν τις απόψεις των 

ερωτώμενων για τo επίπεδo της υγείας τoυς αλλά και τη φαρμακευτική τoυς συμμόρφωση στη χρόνια 

αγωγή πoυ λαμβάνoυν. 

Στη δεύτερη ενότητα oι ερωτήσεις αναφέρoνται στις δαπάνες υγείας εν καιρώ oικoνoμικής 

κρίσης και στις δυνατότητες πρόσβασης των ερωτώμενων στην ιατρoφαρμακευτική φρoντίδα. Στην 

τρίτη ενότητα, oι ερωτήσεις αφoρoύν τις oικoνoμικές δυνατότητες των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

και στην τέταρτη ενότητα απoτυπώνoνται τα δημoγραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Για τη 

σύνθεση και δημιoυργία τoυ ερωτηματoλόγιoυ βασιστήκαμε σε παρόμoιες ελληνικές και διεθνείς 

δημoσιευμένες μελέτες (Βένιoυ και Τεντoλoύρης, 2013, WHO, 2015). Η μέθoδoς της 

δειγματoληψίας πoυ επιλέχθηκε ήταν η τυχαία ενστρωματωμένη δειγματoληψία. 

Απoφασίστηκε η διαδικασία της συνέντευξης για τη συμπλήρωση των ερωτηματoλoγίων 

πρoκειμένoυ να απoφευχθoύν λάθη στην κατανόηση των ερωτήσεων. Διανεμήθηκαν 188 

ερωτηματoλόγια, τα oπoία συμπληρώθηκαν όλα πλήρως και συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα.  

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 188 ερωτώμενοι οι 76 εκ των οποίων, (το 40,4%) ήταν 

άνδρες ενώ οι 112 δηλαδή (59,6%) γυναίκες, στοιχείο που δείχνει ότι το γυναικείο φύλο επισκέπεται 

συχνότερα τον ιατρό αλλά κυρίως όταν πρόκειται για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της 

χρόνιας αγωγής του ζευγαριού τις περισσότερες φορές η σύζυγος είναι αυτή που θα αναλάβει αυτήν 

την υποχρέωση. Το 55,3% αυτών έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, το 16,2 % τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ μόλις το 2,7% αυτών κατέχει κάποιον ανώτερο τίτλο σπουδών. 

Όσον αφορά την ηλικία τους το 56,4 % αυτών είναι άνω των 60 ετών, το 35,6% άνω των 40 

ετών ενώ το 8% δήλωσε από 30 ετών και άνω. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το 52,7% είναι 

συνταξιούχοι, το 19,7% είναι λίγο πριν το όριο της σύνταξης ενώ το 16,5% αυτών είναι άνεργοι. Ως 

προς τον ασφαλιστικό τους φορέα ή πλειοψηφία αυτών ανήκε στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) δηλαδή το 38,8% αυτών, το 30,3% στο πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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(ΙΚΑ), το 17,0% στον πρώην Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) ενώ το 

υπόλοιπο 13,9% σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά ταμεία όπως τα πρώην ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ κτλ. Σε όλα τα 

ασφαλιστικά ταμεία αναφέρεται η λέξη πρώην καθότι μετά την ενοποίηση τους όλα τα ασφαλιστικά 

ταμεία ανήκουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

Το 84% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν πως πάσχουν από κάποια χρόνια πάθηση. 

Πιο συγκεκριμένα οι παθήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν και οι οποίες θα μελετηθούν στη συνέχεια ως 

προς τη συμπεριφορά των ασθενών την περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν οι παρακάτω. 

• Αρτηριακή υπέρταση 

• Ελκώδης κολίτιδα 

• Σακχαρώδης διαβήτης 

• Ρευματοειδής αρθρίτιδα 

• Μυοσκελετικά προβλήματα 

• Νεφρική ανεπάρκεια 

• Καρδιακή ανεπάρκεια 

• Νόσος του Κολλαγόνου 

• Ισχαιμική καρδιοπάθεια 

• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

• Κάποια Ψυχική νόσος 

• Κάποια νεοπλασματική νόσος. 

Το 83,5% αυτών δήλωσε πως λαμβάνει φάρμακα καθημερινά ενώ το 15,4% αυτών όχι, ενώ το 

81,4% αυτών πως προσπαθεί να τηρεί την ίδια ώρα λήψης των φαρμάκων του ενώ το 18,6% αυτών 

πως δεν τηρεί ακριβώς την ίδια ώρα λήψης της αγωγής του καθημερινά. Μια σημαντική πλειοψηφία 

των ερωτωμένων το 89,4% αυτών εμφανίστηκε ως απόλυτα ενημερωμένο σχετικά με την πάθηση 

του εν αντιθέσει με το 10,6% αυτών που δήλωσε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για αυτήν. 

 Στην ερώτηση αν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοήθησε περισσότερο τη διαδικασία 

λήψης των συνταγών για τα φάρμακα τους το 56,4% δήλωσε πως εξυπηρετείται σε συντομότερο 

χρονικό διάστημα στον ιατρό, το 30% το ίδιο με τις χειρόγραφες συνταγές ενώ το 13,6% αυτών πως 

καθυστερεί περισσότερο και δεν λαμβάνει πάντα τα ίδια φάρμακα, λόγω αναγραφής της δραστικής 

ουσίας στη συνταγή και ελλείψεων φαρμάκων οι οποίες υπάρχουν στην αγορά. Η προαναφερθείσα 

άποψη σχετικά με την αλλαγή φαρμάκου ενισχύεται και από το γεγονός πως ένα ποσοστό του 40% 

δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την εύρεση των φαρμάκων του. 

 Το 97,9% εμφανίστηκε να δηλώνει πως την περίοδο της οικονομικής κρίσης υπέστη 

σημαντική μείωση στο εισόδημα του ενώ το 61,2% πως τα τελευταία χρόνια επιβαρύνθηκε 

περισσότερο στο ποσοστό αύξησης συμμετοχής που πληρώνει για τα φάρμακα που λαμβάνει. Το 

76,2% δήλωσε ότι προτιμά να επισκέπτεται για την υγεία του τις δημόσιες δομές υγείας ενώ όσον 

αφορά στην πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων το 48,4% απάντησε ότι πραγματοποιεί 

τυπικά τις απαραίτητες εργαστηριακές τους εξετάσεις ενώ το 51,6% αυτών προέβη σε περικοπές 

αυτών. 

 Επίσης το 76,1% δήλωσε ότι πιστεύει πως η χρόνια πάθηση του είναι καλά ρυθμισμένη εν 

αντιθέσει με το 23,9% που εμφανίστηκε να πιστεύει ότι δεν είναι ρυθμισμένη η χρόνια πάθηση του. 

Όσον αφορά τώρα στην περίπτωση να επιβαρυνθούν με νέες δαπάνες για την υγεία τους που δεν θα 

τους καλύπτει το ασφαλιστικό τους ταμείο το 55,9% δήλωσε πως θα δυσκολευτεί και ενδεχομένως 

δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στην περίπτωση οικονομικής 

ελάφρυνσης τους με την επίσκεψη σε κοινωνικό ιατρείο το 88,9% των ερωτώμενων δήλωσε ότι δεν 

έχει επισκεφτεί ποτέ κοινωνικό ιατρείο. Το εν λόγω γεγονός μπορεί να δικαιολογηθεί και από τη μη 

ύπαρξη κοινωνικού ιατρείου στην περιοχή διεξαγωγής της έρευνας και στην έναρξη λειτουργίας 

κοινωνικού φαρμακείου του δήμου. αφού είχαν συμπληρωθεί τα ερωτηματολόγια. 

 Προσπαθώντας όπως προαναφέρθηκε να μελετηθεί αν και κατά πόσο η οικονομική κρίση 

επέδρασε στην περίθαλψη των χρονίως πασχόντων ασθενών αλλά και αν και κατά πόσο επηρεάστηκε 
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το γενικότερο επίπεδο υγείας τους μέσα από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες και φροντίδες 

πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι η συσχέτιση των οποίων ελέγχτηκε με το chi square test. 

 Ξεκινώντας από την καθημερινή λήψη των φαρμάκων όπως προδηλώθηκε και στην 

κατανομή συχνοτήτων δεν παρατηρήθηκε αλλαγή λόγω της κατάστασης. Ο στατιστικός δηλαδή 

έλεγχος έδειξε ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τα φάρμακα τους καθημερινά (chi-square 0,629). Ο τρόπος 

συνταγογράφησης των φαρμάκων, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εμφανίστηκε 

οριακά μεν, χωρίς επίδραση δε, καθότι όπως δήλωσαν προσπαθούν και λαμβάνουν τα φάρμακα τους 

κανονικά (chi square 0,083), ανεξαρτήτως ηλικίας (chi square 0,967), μορφωτικού επιπέδου (chi 

square 0,484) και ασφαλιστικού ταμείου (chi square 0,240). 

 Αντίθετα με τα παραπάνω η επιπλέον επιβάρυνση η οποία προέκυψε στη συμμετοχή που 

καλούνται να πληρώσουν οι ασθενείς εμφανίστηκε να επιδρά κατά τρόπο στατιστικώς σημαντικό 

(chi-square 0,029) στην περίθαλψη τους, αναγκάζοντας τους κάποιες φορές να προχωρούν σε 

περικοπές από άλλες δραστηριότητες προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αγορά των 

φαρμάκων τους και στην κάλυψη των περαιτέρω ιατρικών τους αναγκών. Μάλιστα, σύμφωνα με 

τους ίδιους λόγω της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες 

προχώρησαν σε περικοπές στη διατροφή τους (chi-square 0,007), στη διασκέδαση (chi-square 0,005) 

αλλά και προέβησαν και σε αναπροσαρμογή της κατανομής των μηνιαίων οικογενειακών τους 

εξόδων (chi-square 0,000). Θεώρησαν δηλαδή πως η δημιουργία νέων δαπανών εμφανίστηκε 

ιδιαίτερα σημαντική για την περίθαλψη τους (chi square 0,027). Δήλωσαν όμως πως δύσκολα θα 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε νέες ως προς αυτό αλλαγές. Στο ενδεχόμενο παροχής βοήθειας από 

κάποιο κοινωνικό φαρμακείο ή κοινωνικό ιατρείο δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση καθότι όπως 

προελέχθη το μεν κοινωνικό φαρμακείο του δήμου δεν ήταν σε λειτουργία την περίοδο διεξαγωγής 

της έρευνας, κοινωνικό ιατρείο δε δεν υπάρχει στην περιοχή αλλά μόνο στην πόλη των  Σερρών. 

 Η τήρηση μιας ορισμένης ώρας λήψης των φαρμάκων τους δεν φαίνεται να επηρεάζει τη 

γενικότερη περίθαλψη τους (chi-square 0,375) όπως επίσης και το ενδεχόμενο τήρησης ορισμένων 

διαιτητικών μέτρων (chi-square 0,675), κάτι το οποίο δεν συμβαίνει όμως και με τις ελλείψεις 

φαρμάκων τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν (chi-square 0,006). Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα 

σημαντική θεώρησαν την ενημέρωση τους για επιπλοκές που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν με 

την αγωγή που ακολουθούν ή από την πάθηση τους γενικότερα (chi-square 0,007). 

Για να επιτύχουν τη διατήρηση του επιπέδου της υγείας τους σε ένα ικανοποιητικό για αυτούς 

επίπεδο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεώρησαν απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη 

τους σε μονάδες δημόσιας υγείας όπως τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία (chi-square 0,003), 

καθότι θεωρούν τις παραπάνω δομές ιδιαιτέρως σημαντικές και χωρίς οικονομική επιβάρυνση (chi-

square 0,000).  

Προχωρώντας τώρα στη συσχέτιση των παθήσεων των ερωτωμένων και στο κατά πόσο 

επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση οι ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση (chi-square 0,083), 

σακχαρώδη διαβήτη (chi-square 0,758), ελκώδη κολίτιδα (chi-square 0,991) και ρευματοειδή 

αρθρίτιδα (chi-square0,467) όπως φαίνεται και από τα αναγραφόμενα από τον στατιστικό έλεγχο 

αποτελέσματα δε δήλωσαν ότι επηρεάστηκε η περίθαλψη τους από την οικονομική κρίση. Ομοίως 

και οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (chi-square 0,915), καρδιακή ανεπάρκεια (chi-square 0,673), 

νόσο του κολλαγόνου (chi-square 0,915), ισχαιμική καρδιοπάθεια (chi-square 0,640), ΧΑΠ (chi-

square 0,249), κάποια ψυχική (chi-square 0,592) και νεοπλασματική νόσο (chi-square 0,976). Εν 

αντιθέσει με τις προαναφερθείσες νόσους στατιστικώς σημαντική εμφανίστηκε η επίδραση σε 

ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα (chi-square 0,000). 

 Προχωρώντας την έρευνα εξετάστηκε κατά πόσο οι νέες δαπάνες υγείας οι οποίες κατά 

γενική παραδοχή προέκυψαν επηρέασαν και κατά πόσο τους διάφορους τομείς οι οποίοι συνθέτουν 

την περίθαλψη των συμμετεχόντων στην έρευνα μας. Ξεκινώντας από τη φαρμακευτική τους αγωγή 

η σχέση ανάμεσα στις νέες δαπάνες υγείας και τα φάρμακα που χρειάζονται οι ερωτώμενοι για να 

υλοποιήσουν την αγωγή τους βρέθηκε θετική και στατιστικώς σημαντική (chi square 0,001) στοιχείο 

το οποίο δείχνει ότι οι περικοπές σε παροχές και δαπάνες των δημόσιων φορέων υγείας επιβάρυνε 
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ως προς αυτό το κομμάτι τους ασθενείς και ιδίως αυτούς που δήλωσαν άνεργοι (chi square 0,026). 

Στον αν υπήρχε η οικονομική ευχέρεια να ανταπεξέλθουν για να συνεχίσουν την ήδη ληφθείσα 

αγωγή η σχέση βρέθηκε θετική και στατιστικά σημαντική (chi square 0,003). 

 Επίσης όπως είναι αναμενόμενο η ύπαρξη αυτών των νέων δαπανών όπως η οικονομική 

επιβάρυνση στη συμμετοχή των ασθενών για την αγορά φαρμάκων, η οποία προαναφέρθηκε, ή η 

αυξημένη συμμετοχή για την πραγματοποίηση διαφόρων ιατρικών και αιματολογικών εξετάσεων ή 

επισκέψεων σε ιδιώτες ιατρούς αυξάνει το ενδεχόμενο στροφής προς τα κοινωνικά ιατρεία και τα 

κοινωνικά φαρμακεία. Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε θετική και στατιστικώς σημαντική σχέση και 

για τα δύο ενδεχόμενα (chi square 0,026) και (chi square 0,007) αντίστοιχα, παρόλη τη μη ύπαρξη 

κοινωνικού ιατρείου στην περιοχή και την πρόσφατη δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου από τον 

δήμο της περιοχής. 

 Οι συγκεκριμένες δυσκολίες για την αντιμετώπιση των νέο- δημιουργηθέντων δαπανών όπως 

επίσης και η δυσκολία της πληρωμής τους, η μη ύπαρξη δηλαδή άμεσης οικονομικής ευχέρειας, 

προέκυψε ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ασφαλιστικού ταμείου, απασχόλησης και οικογενειακής 

κατάστασης των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθότι η σχέση των προαναφερθέντων μεταβλητών 

σε όλες τις περιπτώσεις πρόεκυψε μη στατιστικώς σημαντική από τον διενεργηθέντα στατιστικό 

έλεγχο. 

 Προχωρώντας στην ανάλυση των στατιστικών δεδομένων μας, πραγματοποιήθηκε και 

προσπάθεια συσχέτισης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς των 

συμμετεχόντων στην έρευνα στον τομέα της υγείας, ως ξεχωριστή μεταβλητή (ή του κράτους) όπως 

γινόταν καλύτερα αντιληπτό από τους ερωτώμενους με κάποια από τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία.

   

Κατά κοινή ομολογία οι παρεχόμενες προς τους ασφαλισμένους υπηρεσίες υπέστησαν 

περικοπή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης σε κάποιους μάλιστα τομείς οι συνέπειες ήταν 

περισσότερο ορατές όπως στον τομέα των φαρμάκων, όπως φάνηκε και από τον στατιστικό έλεγχο 

(chi square 0,003), αλλά και γενικότερα στο εισοδηματικό επίπεδο (chi square 0,026). Οι δυσκολίες 

οι οποίες προέκυψαν και οι περικοπές κάποιων από τα προνόμια των ασφαλισμένων όπως η μειωμένη 

συμμετοχή στην αγορά των φαρμάκων, η κάλυψη ορισμένων ιατρικών εξετάσεων ήταν ανεξάρτητες 

από το ασφαλιστικό ταμείο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα καθώς και την οικογενειακή 

κατάσταση των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Επίσης μη στατιστικώς σημαντική (chi square 0,329) βρέθηκε και η σχέση ανάμεσα στις υπό 

μελέτη παρεχόμενες υπηρεσίες και την επισκεψιμότητα των δημοσίων μονάδων υγείας όπως τα 

Κέντρα Υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία στοιχείο το οποίο μπορεί να αποδοθεί αφενός μεν στη μη 

ύπαρξη περαιτέρω οικονομικής δυνατότητας για επίσκεψη σε ιδιώτες ιατρούς λόγω της υπάρχουσας 

οικονομικής κατάστασης αφετέρου στην εμπιστοσύνη των πολιτών στο  εθνικό σύστημα υγείας. 

 Όσον αφορά το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το οποίο πρωτοεμφανίστηκε και 

εφαρμόστηκε στη χώρα μας την περίοδο της οικονομικής κρίσης φαίνεται να σχετίζεται θετικά και 

στατιστικώς σημαντικά (chi square 0,008) με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθότι όπως 

δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα μας κερδίζουν περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης τους στον ιατρό για συνταγογράφηση φαρμάκων ή και  ιατρικών εξετάσεων. 

3. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η οικονομική κρίση η 

οποία έχει πλήξει τη χώρα μας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς 

για τη συνοχή μιας κοινωνίας όπως είναι ο τομέας της υγείας. Οι περικοπές σε παροχές προς τους 

ασφαλισμένους οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν αυτονόητες για την εξασφάλιση ενός 

ασφαλούς επιπέδου υγείας πλέον θεωρούνται παρελθόν.  

Η φαρμακευτική αγωγή την οποία προσπαθεί να τηρεί κατά το δυνατόν περισσότερο η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα για να αντιμετωπίζει καλύτερα την πάθηση της, έχει 

αλλάξει σε ένα σημαντικό βαθμό με την είσοδο φτηνότερων φαρμάκων με σκοπό την κάλυψη τους 
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από τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρά ταύτα το κόστος συμμετοχής για την αγορά των φαρμάκων έχει 

αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των συμμετεχόντων να δυσκολεύεται να 

ανταποκριθεί και να αναγκάζεται να προχωρά σε περικοπές άλλων δαπανών και αναμόρφωση του 

οικογενειακού προϋπολογισμού προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Επιπροσθέτως, 

θεωρείται δύσκολη η ανταπόκριση σε μια εκ νέου διαμορφούμενη κατάσταση η οποία θα επιφέρει 

περισσότερες οικονομικές επιβαρύνσεις και επιπλέον περικοπή παροχών όπως οι ιατρικές εξετάσεις, 

η κάλυψη επισκέψεων σε ιδιωτικούς φορείς υγείας κτλ. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόσο λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης αλλά και 

λόγω της εμπιστοσύνης τους σε κάποιους ιατρούς, δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι υπηρετούν στο 

εθνικό σύστημα υγείας επιλέγουν να επισκέπτονται τις δημόσιες μονάδες υγείας όπως τα Κέντρα 

Υγείας και τα Νοσοκομεία και να παρακολουθούνται από τους εκεί ιατρούς για την πορεία των 

παθήσεων τους. Επίσης είναι διαθέσιμοι να προσαρμοστούν στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών 

τους για τη λήψη περαιτέρω ιατρικών ή ακόμα και διαιτητικών μέτρων προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν καλύτερα την πάθηση τους. Επιπλέον εμφανίζονται διατεθειμένοι να επισκεφτούν 

ένα κοινωνικό ιατρείο ή κοινωνικό φαρμακείο αντίστοιχα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. 

Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και στο σώμα του κειμένου, κοινωνικό ιατρείο δεν υπάρχει στην περιοχή 

και το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του μετά τη συλλογή των 

στοιχείων της παρούσας έρευνας. 

Η πολιτεία με βάση όλα τα παραπάνω καλείται να επανεξετάσει την πολιτική της στον χώρο 

της υγείας καθότι αποτελεί έναν νευραλγικό χώρο με πολλές ιδιαιτερότητες ο οποίος πρέπει να 

εξεταστεί διαφορετικά από τους υπόλοιπους για τον έναν και μοναδικό λόγο ότι σχετίζεται και αφορά 

άμεσα την ανθρώπινη ζωή. Ως εκ τούτου καλείται να αυξήσει τα παρεχόμενα προς αυτόν κονδύλια 

με την ταυτόχρονη όμως εντατικοποίηση των ελέγχων προκειμένου να αποφεύγονται αλόγιστες 

σπατάλες. Αναντίρρητα η επιπλέον στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, τις οποίες όπως 

πρόεκυψε επισκέπτεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών τόσο για κάτι έκτακτο όσο 

και για παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων, με ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς για τη δημόσια υγεία 

καταστάσεις. 
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Περίληψη  

Στη βιβλιογραφία δεν έχει δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η κουλτούρα του 

πληθυσμού, μέσα από εκφάνσεις της όπως ο κινηματογράφος, τηλεοπτικές σειρές ή η λογοτεχνία, 

μπορεί να οδηγήσει ομάδες στην «αντιθετική ανάγνωση» μιας κατάστασης. Στην περίπτωση του 

κορονοϊού, η αντιθετική ανάγνωση εκφράστηκε με τους αρνητές της ύπαρξης του κορονοϊού, με τους 

μη συμμορφούμενους στα μέτρα της πολιτείας ή με τους αρνητές των εμβολίων. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται αρχικά η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων η 

οποία εξηγεί πώς μια τρέχουσα αναπαράσταση μπορεί να ερμηνευθεί σαν κάτι άλλο, ενώ στη 

συνέχεια η διάσταση ανάμεσα στο γεγονός της πανδημίας και την πρόσληψή του εξηγείται και μέσα 

από το επικοινωνιακό μοντέλο του Gerbner. Κατόπιν, επιστρατεύονται το μοντέλο του λόγου των 

μέσων του Fiske, το επικοινωνιακό μοντέλο του Hall, το μυκήλιο μοντέλο και το μοντέλο του Taylor 

για να εξηγηθεί πώς μπορεί να συγκροτηθεί μια σταθερά αντιθετική στην επιστημονική αντιμετώπιση 

της πανδημίας αφήγηση. 

 

Λέξεις κλειδιά: κουλτούρα, κοινωνική ευαλωτότητα, επικοινωνιακά μοντέλα, θεωρία 

κοινωνικών αναπαραστάσεων 

1. Εισαγωγή 

Στη βιβλιογραφία, η ευαλωτότητα στις καταστροφές παρατηρείται ότι βαίνει αυξανόμενη, 

καθώς μεγεθύνεται η πόλωση του κόσμου στον οποίο ζούμε, όπου τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια 

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία και 800 εκατομμύρια ζουν σε συνθήκες 

απόλυτης φτώχειας (Alexander 2005:38). Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκτίθενται στον κίνδυνο με άνισο 

τρόπο, λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης. Οι άνθρωποι ή οι πληθυσμοί (και όχι οι φυσικές 

δομές, οι οικονομίες ή οι περιοχές) είναι εκείνοι που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20329
http://www.nursingcareplans.gr/nursingcareplans/wp-content/uploads/2015/05/33_-Ineffective_Therapeutic_Regimen_Management.pdf
http://www.nursingcareplans.gr/nursingcareplans/wp-content/uploads/2015/05/33_-Ineffective_Therapeutic_Regimen_Management.pdf
http://www.who.int/%20media%20centre/factsheets/fs404/en/%3e
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ευαλωτότητας (Wisner et al. 2004). Η τελευταία θεωρείται πλέον πως έχει μεγαλύτερη ή ίση σημασία 

από εκείνη των ίδιων τα αποτελεσμάτων της καταστροφής (Burton et al. 2018).  

Οι λόγοι για τους οποίους υφίσταται κοινωνική ευαλωτότητα συμπεριλαμβάνουν και τις 

αγκυλώσεις ή άλλες δυσλειτουργίες των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της 

αντιμετώπισης των καταστροφών. Οι εν λόγω φορείς συχνά έχουν διαδικασίες που χαρακτηρίζονται 

από αγκυλώσεις και άλλες δυσλειτουργίες (π.χ. το επίπεδο της νομιμότητάς τους). Αυτές οι 

αγκυλώσεις όχι μόνο δημιουργούν ή εντείνουν τις εσωτερικές αδυναμίες των οργανισμών, αλλά 

γεννούν επιπλέον και μια ιδιαίτερης μορφής «τύφλωση» που συνυφαίνεται στην κουλτούρα τους και 

τους εμποδίζει να αντιληφθούν εγκαίρως την κρισιμότητα μιας κατάστασης (Boin 2006:163), 

επομένως και να λάβουν τα δέοντα μέτρα όταν πρέπει. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι (α) ο Π.Ο.Υ., 

που καθυστέρησε να ανακηρύξει πανδημία την COVID-19 (η ανακήρυξη έγινε στις 11 Μαρτίου 

2020, ενώ το ξέσπασμα της επιδημίας του κορονοϊού ανακοινώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 

και σημειώνονταν αυξανόμενα κρούσματα ανά τον κόσμο ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου του ίδιου 

έτους), αλλά και (β) η ίδια η κυβέρνηση της Κίνας, που από τον Οκτώβριο του 2019 συστηματικά 

ανέφερε λιγότερα κρούσματα από τα πραγματικά (ακόμη και λιγότερα από τα μισά), καθώς 

υποτιμούσε τη σοβαρότητα του ιού, είναι θύματα στοιχείων της κουλτούρας τους που τους εμπόδισαν 

να σημάνουν εγκαίρως συναγερμό. Πιο συγκεκριμένα για την περίπτωση της κυβέρνησης της Κίνας, 

είναι χαρακτηριστικό πως, μολονότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σκόπιμη απόκρυψη 

πληροφοριών, είναι φανερό ότι υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ όσων πίστευαν οι αξιωματούχοι 

και όσων ανακοίνωναν στο κοινό: π.χ. στις 10.2.2020 ανακοίνωσαν 2.478 νέα κρούσματα, ενώ το 

Κέντρο Πρόληψης Επιδημιών της Κίνας κατέγραφε 5.918 (βλ., ενδεικτικά, άρθρο «CNN: H Kίνα 

έλεγε ψέματα για τα κρούσματα» στο capital.gr, 1.12.2020). 

2. Η γενικότερη κουλτούρα και η επίδρασή της στην κοινωνική ευαλωτότητα 

Μολονότι η βιβλιογραφία έχει σταθεί στην κουλτούρα των οργανισμών, δεν έχει δώσει 

αντίστοιχη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η γενικότερη κουλτούρα του πληθυσμού, μέσα 

από εκφάνσεις της όπως ο κινηματογράφος, οι τηλεοπτικές σειρές ή η λογοτεχνία, μπορεί να 

οδηγήσει ομάδες ανθρώπων σε μια διαφορετική από την επίσημη ανάγνωση της κατάστασης. Ό,τι 

περιγράφεται παρακάτω ίσχυσε και σε προηγούμενες πανδημίες, όπως π.χ. εκείνη της γρίππης Η1Ν1, 

αν και σε μικρότερο βαθμό, λόγω του ότι η Η1Ν1 ήταν παρόμοια με την κοινή γρίπη, ενώ ο κορονοϊός 

έχει διαφορετική, πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα τέτοιων 

εκφάνσεων. 

Σχεδόν οι πάντες έχουν παρακολουθήσει ταινίες όπως η Maze Runner, σκηνοθεσίας Wes Ball. 

Σε αυτήν την ταινία του 2014, η επιφάνεια της Γης υποτίθεται ότι έχει καταστραφεί από μια τεράστια 

ηλιακή έκλαμψη. Την καταστροφή ακολούθησε μια πανδημία: ένας θανατηφόρος ιός, που 

ονομάστηκε επίσης «Έκλαμψη» (Flare), μετέτρεψε τους περισσότερους ανθρώπους σε Κρανκ, 

δηλαδή σε όντα που απώλεσαν την ανθρώπινη φύση και λογική και μετατράπηκαν σε ένα είδος ζόμπι 

τα οποία επιτίθενται και τρώνε μη μολυσμένους από τον ιό ανθρώπους.  

Τα ζόμπι έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τις τελευταίες δεκαετίες και, εκτός από τις πολλές ταινίες 

(η Wikipedia καταγράφει περισσότερες από 1.000 στο λήμμα “List of zombie films”), υπάρχουν και 

πολλές σειρές γύρω από αυτά. Μια δημοφιλής τέτοια σειρά τρόμου είναι η Walking Dead, η οποία 

έχει βασιστεί στην ομώνυμη σειρά κόμικ. Η πλοκή ξεκινά ως εξής: Ένας σερίφης συνέρχεται από 

κώμα για να ανακαλύψει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει ζόμπι εξαιτίας κάποιου ιού. 

Κατόπιν προσπαθεί να επιζήσει, συνασπιζόμενος και με άλλους ανθρώπους που επέζησαν όπως ο 

ίδιος. Ένας βασικός θεματικός άξονας είναι το πού μπορεί να φθάσει ο άνθρωπος για να επιβιώσει. 

Η σειρά, που μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 10 σεζόν, εξακολουθεί να σημειώνει υψηλές τηλεθεάσεις, 

απέσπασε καλές κριτικές και ήταν υποψήφια για αρκετά βραβεία, όπως η Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης 

Τηλεοπτικής Σειράς για την κατηγορία «δράμα».  

Αν τώρα στραφούμε στη λογοτεχνία, θα ανακαλύψουμε σωρεία δυστοπικών βιβλίων, που δεν 

σχετίζονται βέβαια με τα ζόμπι αλλά έχουν τους δικούς τους ζοφερούς τρόπους να προοιωνίσουν μια 
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διόλου φωτεινή πραγματικότητα που ενδεχομένως περιμένει την ανθρωπότητα στο μέλλον. Ένα από 

τα εμβληματικότερα τέτοια βιβλία είναι το 1984 του George Orwell. To βιβλίο μιλά για έναν νέο 

κόσμο που τοποθετείται 40 χρόνια μετά τη συγγραφή του, δηλαδή στο έτος του τίτλου. Ένα 

ολοκληρωτικό καθεστώς έχει επιβληθεί σε όλο τον κόσμο με επικεφαλής τον Μεγάλο Αδελφό, ο 

οποίος ελέγχει τα πάντα. Στον νέο αυτόν κόσμο, η Αστυνομία Σκέψης, οι ηλεκτρονικές οθόνες ακόμη 

και μέσα στα σπίτια, η συνεχής παρακολούθηση των πολιτών, ο έλεγχος κάθε πράξης τους, η 

καθολική ανελευθερία τους, η διαστρέβλωση γεγονότων, η παραποίηση στοιχείων κ.τ.ό. έχουν 

δημιουργήσει μια βάναυση πραγματικότητα. Το παρελθόν γράφεται και ξαναγράφεται κατά το 

δοκούν, το ίδιο και η ιστορία, τα γεγονότα καταστρέφονται και οι άνθρωποι ζουν σε έναν παράλογα 

τραγικό κόσμο, όπου καμία ελευθερία δεν υφίσταται. Άλλα τέτοια πολύ γνωστά βιβλία, που 

προτείνονταν και σαν αναγνώσματα στις στήλες για το βιβλίο των εφημερίδων κατά την περίοδο της 

πανδημίας, είναι το Περί Τυφλότητoς του José Saramango και το Έρωτας στα Χρόνια της Χολέρας του 

Albert Camus. 

Τέλος, ιερά κείμενα, με γνωστότερη ίσως την «Αποκάλυψη του Ιωάννη» στην Αγία Γραφή, 

βρίθουν μεταφορικών εικόνων και πληροφοριών που επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Για παράδειγμα, 

στην «Αποκάλυψη», κεφ. ΙΓ΄ (16-18) διαβάζουμε για το σημάδι του θηρίου: «16 Και έκανε όλους, 

τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους 

δούλους, να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπά τους· 17 και να μη 

μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του 

θηρίου ή τον αριθμό τού ονόματός του. 18 Εδώ είναι η σοφία· όποιος έχει τον νου, ας λογαριάσει 

τον αριθμό του θηρίου· επειδή, είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός του [είναι] 666». Ας 

υπενθυμιστεί ότι σε πρόσφατες πορείες αντιεμβολιαστών στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις, 

πολλοί μιλούσαν (και κρατούσαν πανό) για το σημάδι του Αντίχριστου, το 666, που υπάρχει 

κρυμμένο στο εμβόλιο, μαζί με τσιπ που εισάγεται – υποτίθεται – στον οργανισμό του ανθρώπου 

κατά την ένεση έτσι ώστε να μπορούν να τον παρακολουθούν! 

Με αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα κατά νου, στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται 

αρχικά η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, η οποία εξηγεί πώς μια τρέχουσα αναπαράσταση 

μπορεί να ερμηνευθεί σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, ενώ η διάσταση ανάμεσα στο 

γεγονός της πανδημίας και την πρόσληψή του εξηγείται και μέσα από το επικοινωνιακό μοντέλο του 

Gerbner. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα επικοινωνιακά μοντέλα του Fiske και του Hall, το μυκήλιο 

μοντέλο, καθώς και το μοντέλο του Taylor για να εξηγηθεί πώς ένα βιβλίο, μια ταινία ή μια 

τηλεοπτική σειρά είναι δυνατό να επηρεάσουν το συλλογικό συνειδητό και να συμβάλουν στη 

διαμόρφωση διαφορετικών απόψεων και στάσεων ως προς την πανδημία του κορονοϊού. 

3. Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων  

Οι στάσεις που υιοθετούμε αναδεικνύονται ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου τίθενται ζητήματα 

επιλογών, που με τη σειρά τους συνδέονται με το ποιοι είμαστε ως πρόσωπα. Οι στάσεις μας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές αναπαραστάσεις οι οποίες υπάρχουν «τόσο στα μυαλά των 

ανθρώπων όσο και σε κυκλοφορία μέσα στην κοινωνία, όπου και μεταβιβάζονται μέσα από 

συνομιλίες και κείμενα των ΜΜΕ» (Wetherell 2005:202). Η φράση αυτή υπονοοεί ότι το νόημα των 

τεκταινομένων δεν βρίσκεται έτσι απλά μέσα ή γύρω τους: το νόημα πρέπει να κτιστεί. Η κοινωνική 

αναπαράσταση είναι ο μηχανισμός που επιτελεί αυτήν την οικοδόμηση κοινών εικόνων του κόσμου. 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις που 

συνάπτουμε με τους άλλους, στην επικοινωνία μας κ.λπ. Είναι μέσω αυτών που τα άτομα 

«διαβάζουν», κωδικοποιούν και ελέγχουν την πραγματικότητα (Μαντόγλου & Μελέτη 2013:47).  

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε και παρουσιάζεται στα ΜΜΕ ο κορονοϊός και η 

COVID-19, ελλείψει πρόσφατων συναφών κοινωνικών αναπαραστάσεων που θα βοηθούσαν να τους 

δώσουμε νόημα, εξωθεί σε μια διεργασία που αποκαλείται «αγκυροβόληση». Στο πλαίσιό της, η νέα 

εμπειρία εκχωρείται σε μια ήδη υπάρχουσα αναπαράσταση (Wetherell 2005:207). Στη συνέχεια, το 

νέο τμήμα της αναπαράστασης αντικειμενοποιείται, καθώς αρχίζει να γίνεται ευρέως αποδεκτό.  
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Θα μπορούσε να ειπωθεί πως οτιδήποτε συναφές με αυτήν την πρωτόγνωρη για τους 

σημερινούς ανθρώπους κατάσταση με τον κορονοϊό είναι συνυφασμένο στην κουλτούρα της εποχής 

και συγκεκριμένα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση ή τη λογοτεχνία, ακόμη και σε ιερά κείμενα, 

όπως ήδη είδαμε. Αν όχι αναμενόμενο, είναι πάντως σίγουρα λογικό ότι οι άνθρωποι θα οδηγούνταν 

μέσω της αγκυροβόλησης σε αυτές τις – άμεσα προσβάσιμες – δεξαμενές για να βρουν μια εξήγηση 

του τι συμβαίνει, προσπερνώντας ίσως το γεγονός ότι οι ταινίες, οι τηλεοπτικές σειρές και τα 

λογοτεχνικά βιβλία είναι προϊόντα μυθοπλασίας ή, στην περίπτωση της «Αποκάλυψης», ένα 

υπερβατικό κείμενο ανοικτό σε ερμηνείες.  

Είτε μιλούν απευθείας για επιδημία είτε μιλούν για άλλου είδους καθολικές καταστροφές, όλες 

αυτές οι δεξαμενές, που αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης κουλτούρας, κάνουν τους ανθρώπους 

επιφυλακτικούς στα μηνύματα που μπορεί να εκπέμπονται από επίσημες πηγές. Η επιφυλακτικότητα, 

η εκ προοιμίου αμφισβήτηση και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι μια, αντανακλαστική σχεδόν, 

αντίδραση πολλών. 

Ας δούμε όμως το φαινόμενο και από την πλευρά της θεωρίας της επικοινωνίας. 

4. Επικοινωνιακά μοντέλα 

4.1 Τα επικοινωνιακά μοντέλα του Gerbner, του Fiske και του Hall  

Το πώς συμβαίνει ένα γεγονός να ερμηνεύεται σαν κάτι άλλο από αυτό που είναι, μας το εξηγεί 

το επικοινωνιακό μοντέλο του Gerbner (1956):  

 

 
Εικ. 1: Το μοντέλο του Gerbner (1956). Πηγή: ΜακΚουέιλ & Βιντάλ (2001:51). 

 

Με βάση το εν λόγω μοντέλο, ένα συμβάν Ε (event) γίνεται αντιληπτό μέσα από την 

αισθητηριακή, δημιουργική ή γνωστική ανακατασκευή του, με άλλα λόγια μέσα από την ερμηνεία 

που του δίνει ο άνθρωπος. Η εν λόγω ερμηνεία εξαρτάται από παράγοντες όπως η επιλογή του να 

δώσει σημασία στο συμβάν ή όχι ή πόση σημασία να του δώσει, το νοηματικό πλαίσιο στο οποίο 

αυτό εντάσσεται (το οποίο δεν είναι πάντα προφανές ή έστω σαφές) και η διαθεσιμότητα του 

συμβάντος (πόσο πολύ ή λίγο διαθέσιμο είναι σε κείνον). Μέσω του νοήματος που προσδίδει στο 

συμβάν, ο δέκτης οδηγείται στην προσωπική του ερμηνεία, που στην εικόνα απεικονίζεται ως Ε1. 

Είναι ίσως αναμενόμενο ότι το Ε και το Ε1 διαφέρουν μεταξύ τους – συνήθως μάλιστα πολύ. 

Όταν πάλι ο δέκτης μαθαίνει για το συμβάν όχι από αυτοψία αλλά από άλλη πηγή, τότε ο 

τρόπος που αντιλαμβάνεται την είδηση (S|Ε, “statement about the event”), την οποία μαθαίνει π.χ. 
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σαν νέο στις ειδήσεις, από περιγραφές στον Τύπο, από επίσημες ανακοινώσεις, ακούγοντας απόψεις 

εμπειρογνωμόνων, κ.λπ. εξαρτάται από σειρά άλλων παραγόντων όπως οι τεχνικοί δίαυλοι, το είδος 

του μέσου (άλλη ισχύ έχει η τηλεόραση και άλλη το ραδιόφωνο ή ο Τύπος ως προς την 

εκλαμβανόμενη εγκυρότητά τους) και το ποιος ελέγχει το μέσο (μπορεί π.χ. το μέσο να θεωρείται 

υποχείριο των ιθυνόντων). 

Σε μια κατάσταση όπως η COVID-19, το νοηματικό πλαίσιο είναι ασαφές, αφού η κατάσταση 

είναι πρωτόγνωρη. Επιπλέον, ο κορονοϊός ξεκίνησε από την Κίνα και επισυνέβη αρχικά στο 

εξωτερικό. Στη χώρα μας ήρθε σχετικά αργοπορημένος, επομένως οτιδήποτε τον αφορούσε δεν ήταν 

άμεσα προσβάσιμο ή διαθέσιμο. Πολλοί Έλληνες αρχικά αμφισβήτησαν την ίδια την ύπαρξή του, 

επιλέγοντας να μη δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι συνέβαινε, ενώ άλλοι διατράνωναν την πίστη 

τους ότι ο ιός ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο κατασκευής βιολογικών όπλων. Αρκετοί είδαν μια 

παγκόσμια πλεκτάνη να συνυφαίνεται εις βάρος των απλών ανθρώπων, θεωρώντας σκευωρία την 

όλη υπόθεση, υποκινούμενες τις ειδήσεις, χειραγωγούμενα τα μέσα κ.ο.κ. 

Επ’ αυτού, συναφές είναι το μοντέλο που αναπτύχθηκε με βάση το βιβλίο του Fiske για την 

τηλεοπτική κουλτούρα (1987). Σύμφωνα με αυτό, «τα κείμενα [των μέσων, δηλαδή οι ειδήσεις, τα 

προγράμματα κ.τ.ό.] είναι προϊόν των αναγνωστών τους. Ένα [τηλεοπτικό] πρόγραμμα γίνεται 

κείμενο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής του, δηλαδή όταν η αλληλεπίδρασή του με ένα από τα 

πολλά ακροατήρια ενεργοποιεί μερικά νοήματα ή ικανοποιήσεις που μπορεί να προκαλέσει» 

(μετάφραση από το Fiske 1987:14  στο ΜακΚουέιλ & Βιντάλ 2001:193). Το μοντέλο είναι το 

ακόλουθο: 

 

 
Εικ. 2: Το μοντέλο του λόγου των μέσων. Πηγή: ΜακΚουέιλ & Βιντάλ (2001:194). 

 

Το νόημα του κειμένου εντοπίζεται στο σημείο όπου ο αφηγηματικός κόσμος ενός κοινού και 

ο λόγος που εμπεριέχεται στο κείμενο του μέσου επικαλύπτονται. Όσο περισσότερο «πολυσημικό» 

είναι ένα κείμενο, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να διευρυνθεί και να παραχθούν από αυτό 

διαφορετικά κείμενα και εναλλακτικά νοήματα. 

Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ερμηνεύει (ή αποκωδικοποιεί) το γεγονός και γιατί αυτή 

του η ερμηνεία διαφέρει από το ίδιο μπορεί να εξηγηθεί με το μοντέλο που εκπόνησαν ο Hall (1980) 

και οι συνεργάτες του. Με το μοντέλο αυτό, που ονομάστηκε μοντέλο κωδικοποίησης/ 

αποκωδικοποίησης, εξηγείται πώς η κωδικοποίηση μιας ιδέας ή μιας είδησης από τον πομπό δεν 

πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με την αποκωδικοποίησή της από τον δέκτη και ότι η έλλειψη 

αντιστοιχίας (lack of equivalence) μεταξύ των δύο διαδικασιών (κωδικοποίησης/ 

αποκωδικοποίησης) δεν μπορεί να αποδοθεί σε συμπεριφορικούς λόγους, αλλά στους παράγοντες 

που εκτίθενται στο μοντέλο. Από αυτούς, σημαντικότερα για το ζήτημα που διερευνούμε είναι τα 

γνωστικά πλαίσια: το εύρος των γνώσεων, οι γνωστικές μεροληψίες και οι εγγενείς τάσεις των 

ανθρώπων που τους οδηγούν να αποκωδικοποιούν τα γεγονότα κατά το δοκούν. 
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Εικ. 3: Το μοντέλο του Hall (1980). Πηγή: Hall (1980:130). 

 

Ο Hall διέκρινε επίσης τρεις ευρείς τύπους ανάγνωσης/αποκωδικοποίησης: (α) την κυρίαρχη-

ηγεμονική (dominant-hegemonic), που είναι η ανάγνωση που συμφωνεί πλήρως με την κυρίαρχη 

αφήγηση, (β) την υπό διαπραγμάτευση ανάγνωση (negotiated), που προκύπτει όταν ο αναγνώστης 

αποδέχεται εν μέρει την προτιμώμενη ανάγνωση, παρουσιάζει ωστόσο αντιστάσεις σε κάποια σημεία 

και την τροποποιεί κατά τρόπο που αντανακλά την κοινωνική του θέση, τις εμπειρίες και τα 

ενδιαφέροντά του, και (γ) την αντιθετική ανάγνωση (oppositional), που προκύπτει όταν η κοινωνική 

κατάσταση του αναγνώστη τον φέρνει σε αντίθεση με τον ηγεμονικό κώδικα και, παρ’ ότι κατανοεί 

την προτιμώμενη ανάγνωση, την απορρίπτει, ενστερνιζόμενος έναν εναλλακτικό ιδεολογικό κώδικα.  

Στη συγκυρία του κορονοϊού, παρατηρήθηκε μια σαφώς αντιθετική ανάγνωση που 

εναντιώθηκε στον κυρίαρχο λόγο ή την επίσημη εξήγηση περί της πανδημίας και τους τρόπους 

αντιμετώπισής της. Η εν λόγω αντιθετική ανάγνωση εκφράστηκε αρχικά σαν καθολική άρνηση της 

ύπαρξης του κορονοϊού, όπως είδαμε, στη συνέχεια σαν μη συμμόρφωση στα μέτρα της πολιτείας 

εξαιτίας κάποιας εικαζόμενης συνωμοσίας εναντίον των πολιτών, ή, πιο πρόσφατα, σαν αντίσταση 

στον εμβολιασμό. 

4.2. Το μυκήλιο μοντέλο και το μοντέλο του Taylor 

Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, η διάδοση τέτοιων ή παρόμοιων αντιθετικών 

αναγνώσεων έχει διευκολυνθεί σημαντικά. Το γιατί το εξηγεί το μυκήλιο μοντέλο επικοινωνἰας. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάστηκε για να περιγράψει καταστάσεις που μεταδίδονται 

ταχύτατα, «γίνονται viral», όπως λέγεται: ξαφνικές καλές ή κακές ειδήσεις εξαιρετικής σημασίας και 

προσοχής, καταστάσεις κρίσης ή κινδύνου κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, «τα πολύ ενεργά 

διαπροσωπικά δίκτυα επικοινωνίας οδηγούν σε μια ποικιλία ασυνήθιστων, αυθόρμητων και 

θεσμικών φαινομένων» (ΜακΚουέιλ & Βιντάλ, 2001:133), ακόμη και μη θεσμικών, όπως π.χ. η 

συνάθροιση διαμαρτυρίας για τη μάσκα που επιβλήθηκε λόγω COVID-19 στο Facebook (άλλες 

τέτοιες περιπτώσεις βλ. Στο Christakis & Fowler, 2009:24-25). Αυτές οι καταστάσεις «μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως αντίστοιχες των μανιταριών, τα οποία μεγαλώνουν σε μικρό χρονικό διάστημα» 

(ΜακΚουέιλ & Βιντάλ 2001:133-134). Το μοντέλο είναι το ακόλουθο: 
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Εικ. 4: Το μυκήλιο μοντέλο κατά τους ΜακΚουέιλ & Βιντάλ (2001:132). 

 

Το μανιτάρι που φυτρώνει στο έδαφος είναι μέρος ενός πολύ πιο εκτεταμένου δικτύου ινών (το 

μυκήλιο) που είναι σταθερό και κρυμμένο. Το μοντέλο και η ιδέα του μυκηλίου βασίστηκαν στο 

Brouwer (1967).  

Μπροστά σε ένα τσουνάμι απόψεων που αμφισβητούν την κυρίαρχη αφήγηση και δίνουν 

έδαφος σε θεωρίες συνωμοσίας, πολλοί άνθρωποι νιώθουν μπερδεμένοι και προτιμούν να 

σιωπήσουν. Τους λόγους για τους οποίους κυριαρχεί αυτή η σιωπή, μπορεί να μας τους δώσει και το 

διαδικαστικό μοντέλο προσωπικής γνώμης που αναπτύχθηκε από τον Taylor (1982): μία ισχυρή 

άποψη αποτρέπει την υποστήριξη διαφορετικών απόψεων από επιμέρους άτομα, δημιουργώντας μια 

σπειροειδή κίνηση της σιωπής (όσο περισσότερο κυριαρχεί η άποψη, τόσο  λιγότερα άτομα είναι 

πρόθυμα να αρθρώσουν διαφορετική γνώμη, επομένως τόσο περισσότερο εδραιώνεται η αρχική 

άποψη κ.ο.κ. ad infinitum).  

Σύμφωνα με τον Taylor, εκείνοι που ευνοούν την ισχυρή θέση διακατέχονται από μεγαλύτερη 

επιθυμία να εκφράσουν τη γνώμη τους από ό,τι εκείνοι που δεν την ευνοούν (οι οποίοι, αντίθετα, 

έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να παραμείνουν σιωπηλοί). Το αποτέλεσμα παράγεται σε έναν συνεχή 

αριθμό σταδίων και η επίδραση είναι σωρευτική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συγκροτείται ανενόχλητη η 

σταθερά αντιθετική στην επιστημονική αντιμετώπιση της πανδημίας αφήγηση. 

 
Εικ. 5: Στάδια και μοντέλα για την προσωπική γνώμη. Πηγή: ΜακΚουέιλ & Βιντάλ (2001:159). 
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5. Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η δυσπιστία με την οποία 

αντιμετωπίστηκαν οι επίσημες εξηγήσεις για το φαινόμενο της πανδημίας του κορονοϊού φαίνεται 

δικαιολογημένη, καθώς άντλησε από στοιχεία της σύγχρονης κουλτούρας, όπως ο κινηματογράφος, 

οι τηλεοπτικές σειρές, η λογοτεχνία, ακόμη και τα ιερά κείμενα. Όλα αυτά αποτέλεσαν δεξαμενές 

αναπαραστάσεων τις οποίες οι άνθρωποι, μέσω τη διεργασίας της αγκυροβόλησης που προτείνει η 

θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων χρησιμοποίησαν, ελλείψει άλλων πρόσφατων 

αναπαραστάσεων, για να οδηγηθούν σε μια εξήγηση του τι συμβαίνει.  

Στη συνέχεια είδαμε το φαινόμενο μέσα από τη θεωριά της Επικοινωνίας. Το επικοινωνιακό 

μοντέλο του Gerbner προσέφερε μια εξήγηση του πώς συμβαίνει ένα γεγονός να ερμηνεύεται σαν 

κάτι άλλο από αυτό που είναι. Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε πώς ένα συμβάν γίνεται αντιληπτό μέσα 

από την ερμηνεία που του δίνει κάποιος, η οποία εξαρτάται από παράγοντες όπως η επιλογή του να 

δώσει σημασία στο συμβάν ή όχι ή πόση σημασία να του δώσει, το νοηματικό πλαίσιο στο οποίο 

αυτό εντάσσεται και η διαθεσιμότητα του συμβάντος. Όταν πάλι ο δέκτης μαθαίνει για το συμβάν 

όχι από αυτοψία αλλά από άλλη πηγή, τότε ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την είδηση εξαρτάται από 

σειρά παραγόντων όπως οι τεχνικοί δίαυλοι, το είδος του μέσου και το ποιος ελέγχει το μέσο. Το 

μοντέλο του Fiske για την τηλεοπτική κουλτούρα εξήγησε περαιτέρω πώς τα κείμενα των μέσων, 

δηλαδή οι ειδήσεις, τα προγράμματα κ.τ.ό. διαμορφώνονται τελικά από τους θεατές τους. Αλλά και 

το μοντέλο κωδικοποίησης/ αποκωδικοποίησης του Hall έδειξε πώς η κωδικοποίηση μιας ιδέας ή 

μιας είδησης από έναν πομπό δεν πρέπει να θεωρείται ταυτόσημη με την αποκωδικοποίησή της από 

έναν δέκτη και αυτό επειδή συντρέχουν παράγοντες όπως το εύρος των γνώσεων, οι γνωστικές 

μεροληψίες και οι εγγενείς τάσεις των ανθρώπων που τους οδηγούν να αποκωδικοποιούν τα γεγονότα 

κατά το δοκούν. Ο Hall μίλησε ακόμη για τους τρεις τύπους αποκωδικοποίησης/ ανάγνωσης: την 

κυρίαρχη-ηγεμονική, την υπό διαπραγμάτευση και την αντιθετική. 

Κατόπιν, το μυκήλιο μοντέλο εξήγησε πώς η διάδοση αντιθετικών αναγνώσεων έχει 

διευκολυνθεί σημαντικά στην εποχή των κοινωνικών δικτύων: οι ειδήσεις και οι απόψεις φύονται 

σαν τα μανιτάρια που μεγαλώνουν σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς κάτω από το μανιτάρι υπάρχει 

εκτεταμένο δίκτυο ινών (το μυκήλιο), που στην περίπτωσή μας δεν είναι άλλο από τα κοινωνικά 

δίκτυα. Τέλος, το μοντέλο του Taylor έδειξε πως είναι πολύ δύσκολο να αντικρουστούν ισχυρές 

απόψεις, με αποτέλεσμα αυτές να διαιωνίζονται και έτσι να συγκροτείται μια σταθερά αντιθετική 

στην επιστημονική εξήγηση της πανδημίας αφήγηση.  
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Περίληψη  

Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως η συχνότητα καισαρικών τομών στη 

χώρα μας κατέχει πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα αποδεκτά. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται ραγδαία αύξηση στο ποσοστό των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και των 

ιδιαιτεροτήτων που εντοπίζονται στις σχολικές τάξεις. Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η 

ανάδειξη των πιθανών μαθησιακών και συναισθηματικών ιδιαιτεροτήτων σε μαθητές που 

γεννήθηκαν με καισαρική τομή. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται 

ανάμεσα στον τρόπο τοκετού (φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική τομή) και στις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Πολλές μελέτες έχουν ήδη ενοχοποιήσει τον τρόπο τοκετού για συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του προφίλ μαθητών. Στη συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιήθηκε δείγμα 202 μητέρων, 

μαθητών σχολικής ηλικίας εκ των οποίων οι 101 είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό και οι 

υπόλοιποι 101 μετά από καισαρική τομή. Σημαντικό εύρημα αποτέλεσε το γεγονός πως τα παιδιά 

που παρουσίαζαν ήδη κάποια διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

γεννηθεί με ΚΤ σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό. Ωστόσο, η σχέση 

αυτή δεν επαληθεύτηκε βάσει του αποτελέσματος του τεστ ανίχνευσης μαθησιακών διαταραχών που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων. Όσον αφορά στις μαθησιακές και συναισθηματικές 
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ιδιαιτερότητες των παιδιών που γεννήθηκαν με ΚΤ, εκτός από την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στην ΚΤ 

και την ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής, εύρημα που επιβεβαιώνεται κι από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, βρέθηκε πως οι μαθητές που είχαν γεννηθεί με ΚΤ εμφάνιζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

α) γλωσσική καθυστέρηση, β) δυσκολίες στην εκμάθηση μηχανιστικών διαδικασιών του μαθήματος 

των μαθηματικών και γ) εκρήξεις θυμού - έντονη νευρική δραστηριότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: καισαρική τομή, φυσιολογικός τοκετός, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, στην Ελλάδα, πολλά νεογνά έρχονται στη ζωή με καισαρική 

τομή χωρίς αυτό να αποτελεί επιλογή τους. Το ποσοστό των καισαρικών τομών στη χώρα μας είναι 

υψηλότερο συγκριτικά με αυτό άλλων χωρών και μερικές φορές μεγαλύτερο κατά το διπλάσιο. Ενώ 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει σε δημοσίευμά του, το 10 – 15% ως 

φυσιολογικό ποσοστό καισαρικών σε μια χώρα (World Health Organization, 2015), στην Ελλάδα οι 

καισαρικές τομές φτάνουν στο 50 – 60% στο σύνολο των γεννήσεων.  

 Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις η ΚΤ καθίσταται απαραίτητος κι επιβεβλημένος 

τρόπος γέννησης, αφού είναι πιθανό να συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι ή επιπλοκές στην κύηση 

που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του εμβρύου ή και της μητέρας (Ainbinder, 2003). 

Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση ΚΤ, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι συνέπειές της 

και να γνωστοποιηθούν στη μέλλουσα μητέρα από τους επαγγελματίες υγείας. Η ΚΤ δεν είναι 

απόλυτα ασφαλής για τη μητέρα και το νεογνό (World Health Organization, 2015).  

 Παράλληλα με όλα αυτά, η μεγάλη αύξηση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στον 

χώρο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, προβληματίζει την επιστημονική και εκπαιδευτική 

κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, νεότερες έρευνες αναδεικνύουν ότι περίπου το 15% των μαθητών 

παρουσιάζει κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία (ΕΜΔ). Ανάλογα με την έρευνα και τον μελετητή, 

άλλες φορές η αναλογία αυτή φανερώνει μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών και άλλες φορές μικρότερο. 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με μια επιδημιολογική έρευνα του 1998 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα 

ποσοστά των παιδιών με ΕΜΔ εμφανίζονται με την παρακάτω συχνότητα: Αγγλία 14%, Γαλλία 14%, 

ΗΠΑ 15%, Καναδάς 16% κι Ελλάδα 15% (Καραπέτσας κ.ά., 1998).  

 Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομιλίας, 

της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού και των μαθηματικών. Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και 

εκδηλώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Παντελιάδου, 2000; Πόρποδας, 2003).  

Οι ΕΜΔ οφείλονται σε δυσλειτουργία του ΚΝΣ και μπορεί να εκδηλώνονται και να 

παρατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Ακόμη, είναι δυνατό να εκδηλώνονται 

συγχρόνως με άλλες μειονεκτικές καταστάσεις (π.χ. βαρηκοΐα, νοητική υστέρηση, σοβαρές 

συναισθηματικές διαταραχές) ή με εξωτερικές επιρροές όπως οι πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκές 

μοντέλο ανατροφής, κ.τ.λ. Συνεπώς, οι ΕΜΔ δε συνδέονται πρωτογενώς με τις παραπάνω 

μειονεκτικές καταστάσεις κι εξωτερικές επιρροές αλλά μπορεί να εμφανιστούν μαζί με όλα αυτά  

(Μήτσιου - Δάκτυλα, 2010).  

 Τα αίτια των εν λόγω δυσκολιών εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. 

Κοινώς αποδεκτή είναι η άποψη ότι δεν υπάρχει ένα αίτιο αλλά πολλά. Τα αίτια που αναφέρονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία περιλαμβάνουν προγεννητικούς, περιγεννητικούς και μεταγεννητικούς 

παράγοντες (Μήτσιου - Δάκτυλα, 2010) ενώ παράλληλα, είναι πολλοί οι ερευνητές που θεωρούν πως 

δεν πρέπει να αγνοηθούν οι βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες (Παπαδάτος, 2003).  

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική έρευνα, ο φυσιολογικός τοκετός σε ποντίκια προκαλεί 

την έκφραση της πρωτεΐνης UCP2 σε νευρώνες του ιππόκαμπου. Η πρωτεΐνη αυτή είναι σημαντική 

για τη σωστή ανάπτυξη νευρωνικών κυκλωμάτων στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου. Χημική 

καταστολή ή γενετική κατάλυση της UCP2 επηρεάζει αρνητικά το μέγεθος και τον αριθμό των 
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νευρώνων, τη δενδριτική ανάπτυξη και τη συναπτογένεση, με αποτέλεσμα τη μειωμένη σύνθετη 

ενήλικη συμπεριφορά. Συνεπώς, αφού ο ιππόκαμπος είναι υπεύθυνος και για τη μνήμη, η γέννηση 

με ΚΤ επηρεάζει τη λειτουργία της, αφού καταστέλλει το UCP2 γονίδιο ή αδρανοποιεί τη λειτουργία 

της αντίστοιχης πρωτεΐνης, καθοριστικής για την ενίσχυσή της (Simon-Areces et al., 2012).  Ακόμη, 

σε με μια άλλη έρευνα που διενεργήθηκε σε μωρά ποντίκια, παρατηρήθηκε πως η ΚΤ οδηγεί σε 

μεγαλύτερη απώλεια κυττάρων εξαιτίας αυξημένου ρυθμού κυτταρικού θανάτου στον εγκέφαλο, σε 

σύγκριση με τα ποντίκια που γεννήθηκαν κολπικά. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν το ερώτημα, εάν 

η καισαρική τομή έχει παρόμοιο αποτέλεσμα στους ανθρώπους, υποβάλλοντας τα νεογνά σε 

μεγαλύτερη απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων, σε πιθανές αλλοιώσεις στη νεογνική συμπεριφορά και 

άλλες μακροπρόθεσμες συνέπειες. Επίσης, η γέννηση με ΚΤ συσχετίζεται με μειωμένα επίπεδα 

βασοπρεσίνης (μιας πολύ σημαντικής ορμόνης) στους νευρώνες του παρακοιλιακού πυρήνα του 

υποθάλαμου (PVN – paraventricular nucleus of hypothalamus), με αυξημένο σωματικό βάρος κατά 

τον απογαλακτισμό καθώς και με αλλαγές στη διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων κατά τη 

νεογνική περίοδο (Castillo-Ruiz et al., 2018). Τέλος, η ΚΤ έχει συσχετιστεί με συναισθηματικές 

διαταραχές και διαταραχές ύπνου (Kelmanson, 2013), με ιδιαιτερότητες συγκέντρωσης προσοχής 

(Adler & Wong-Kee-You, 2015) αλλά και με αυξημένο κίνδυνο διαταραχής αυτιστικού φάσματος 

(Yip et al., 2017). 

Γενικότερα, ο εγκέφαλος είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την αντίληψη, τη μάθηση, τη μνήμη και 

τη συμπεριφορά. Οι παραπάνω επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν πως μέσω της ΚΤ επηρεάζεται 

το ΚΝΣ, στη δυσλειτουργία του οποίου οφείλονται οι ΜΔ. Μέσω αυτού του λογικού συλλογισμού 

αναδεικνύεται κάποιου είδους συσχέτιση ανάμεσα στις ΜΔ και τον τρόπο γέννησης. Ωστόσο, αυτό 

είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ερευνητικά. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας. Το ερωτηματολόγιο που 

αξιοποιήθηκε, αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εφαρμογής Google Forms, σε ομάδες 

γονέων κοινωνικής δικτύωσης. Στην παρούσα συγχρονική μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο 

συλλογής πληροφοριών το ΤΕΣΤ Α.ΜΑ.ΔΙ. (Ανίχνευσης Μαθησιακών Διαταραχών – Ηλικίες 5 - 

18) (Μήτσιου – Δάκτυλα, 2009; Μήτσιου, 2000).  Το τεστ αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με: 

α) στοιχεία που σχετίζονται με τη γέννηση του μαθητή, και πιο συγκεκριμένα, στοιχεία 

προγεννητικής, περιγεννητικής και μεταγεννητικής περιόδου, β) πληροφορίες για την κατάσταση της 

υγείας του, και γ) δεδομένα ψυχοκινητικής ανάπτυξης, συμπεριφορικής εξέλιξης, γραφοκινητικής 

ανάπτυξης, συγκέντρωσης προσοχής, ανάπτυξης προσανατολισμού – εννοιών, μαθηματικής 

ικανότητας και ανάγνωσης, εκφραστικής ικανότητας και χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 

Μετά τη συλλογή δεδομένων ακολούθησε η αξιολόγηση και σε ορισμένες περιπτώσεις η 

ομαδοποίησή τους. Κάθε περίπτωση μελετήθηκε ξεχωριστά και ατομικά, με στόχο την ανίχνευση ή 

όχι, κάποιας μαθησιακής δυσκολίας. Η μελέτη της κάθε περίπτωσης οδήγησε σε πιο συγκεκριμένα 

συμπεράσματα που αναδείκνυαν το συμπεριφορικό και μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή. 

 Στη συνέχεια, ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Οι κατηγορικές 

μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές (%) συχνότητες, οι ποσοτικές μεταβλητές 

παρουσιάζονται ως μέση τιμή (τυπική απόκλιση) ή ως διάμεση τιμή (ενδοτεταρτημοριακό εύρος). Ο 

έλεγχος των Kolmogorov-Smirnov και τα διαγράμματα κανονικότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον 

έλεγχο της κανονικής κατανομής των ποσοτικών μεταβλητών.  Για τη διερεύνηση της ύπαρξης 

σχέσης μεταξύ δυο κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Για τη 

διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας κατηγορικής μεταβλητής και μιας διατάξιμης 

μεταβλητής χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 για τάση (chi-square trend test). Για τη διερεύνηση της 

ύπαρξης σχέσης μεταξύ μιας ποσοτικής μεταβλητής και μιας διχοτόμου μεταβλητής 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t (student’s t-test) όταν η ποσοτική μεταβλητή ακολουθούσε την 
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κανονική κατανομή και ο έλεγχος Mann-Whitney (Mann-Whitney test) όταν η ποσοτική μεταβλητή 

δεν ακολουθούσε την κανονική κατανομή. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

ορίστηκε ίσο με 0,05. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS 20.0 

(Statistical Package for Social Sciences).  

 Στη συγκεκριμένη μελέτη είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη το στοιχείο του 

υποκειμενισμού. Οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τη συμπεριφορική, ψυχοκινητική και 

μαθησιακή εικόνα και ανάπτυξη των παιδιών τους, αναμφισβήτητα ενέχουν μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας, που είναι πολύ πιθανό να επηρεάζουν την αντικειμενικότητα των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να ξεπεραστεί 

συμπεριλαμβάνοντας στην έρευνα τις αντιλήψεις των δασκάλων των παιδιών του δείγματος, 

που σίγουρα έχουν διαμορφώσει μια πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των μικρών 

μαθητών.  

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 202 μητέρες από όλη την Ελλάδα. Από τα 202 παιδιά που 

αποτέλεσαν το σύνολο του δείγματος, τα 101 (50%) είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό και τα 

υπόλοιπα 101 (50%) με καισαρική τομή.  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το ιστορικό διάγνωσης 

των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών. 
 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά και ιστορικό διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών  

 

Χαρακτηριστικό Σύνολο 
Είδος τοκετού 

Τιμή p 
Φυσιολογικός Καισαρική 

Φύλο παιδιού    0,479α 

Αγόρι 113 (55,9) 54 (53,5) 59 (58,4)  

Κορίτσι 89 (44,1) 47 (46,5) 42 (41,6)  

Ηλικία παιδιούβ (γ) 9,0 (1,9) 8,8 (2,0) 9,2(1,9) 0,231 δ 

Υπάρχει κάποια ήδη 

διαγνωσμένη μαθησιακή 

δυσκολία; 

   0,046 α 

Ναι 61 (30,2) 24 (23,8) 37 (36,6)  

Όχι 141 (69,8) 77 (76,2) 64 (63,4)  

Σας έχει κάνει λόγο ο 

δάσκαλος για κάποια 

δυσκολία που δεν έχει ακόμα 

διαγνωστεί; 

   0,999 α 

Ναι 38 (18,8) 19 (18,8) 19 (18,8)  

Όχι 164 (81,2) 82 (81,2) 82 (81,2)  

 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 
α Έλεγχος Χ2 
β (γ) Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 
δ Έλεγχος t 

 

Το 55,9% του δείγματος ήταν αγόρια. Η μέση ηλικία όλων των μαθητών ήταν τα 9 έτη 

(ΤΑ=1,9). Στο σύνολο του δείγματος, το 30,2% είχε ήδη διαγνωσμένη κάποια μαθησιακή δυσκολία. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο του δείγματος, το 18,8% ήταν πιθανό, σύμφωνα με 

τα λεγόμενα του δασκάλου, να έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία που να μην έχει διαγνωστεί.  

Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό κάποια ήδη 

διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία (36,6%) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό 
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τοκετό (23,8%), ενώ τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό σε μεγαλύτερο ποσοστό, 

δεν είχαν κάποια ήδη διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία (76,2%) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν 

γεννηθεί με καισαρική τομή (63,4%) (p=0,046). 

Στους Πίνακες 2α και 2β παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά των μαθητών αναφορικά με 

την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Ο πίνακας 2α περιλαμβάνει ορισμένα αποτελέσματα από τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν και ο πίνακας 2β περιλαμβάνει τις δικές μας εκτιμήσεις βάσει των 

απόψεων – αντιλήψεων των γονέων των μαθητών, σχετικά με την ψυχοκινητική ανάπτυξη των 

παιδιών τους.   

 
Πίνακας 2α:Τα χαρακτηριστικά των μαθητών αναφορικά με την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη 

 

Χαρακτηριστικό  Σύνολο 
Είδος τοκετού 

Τιμή p 
Φυσιολογικός  Καισαρική 

Πότε απέκτησε τον έλεγχο των 

σφιγκτήρων; (σε μήνες)γ 
28,8 (11,2) 28,5 (11,9) 29,1 (10,5) 0,681δ 

Σε ποιον μήνα περπάτησε μόνο 

του; (σε μήνες)γ 
12,6 (2,7) 12,5 (2,5) 12,6 (2,9) 0,778δ 

Πότε μίλησε καθαρά; (σε μήνες)α 24,0 (18,0) 24,0 (20,5) 26,0 (16,0) 0,004β 

Πότε άρχισε να κάνει μικρές 

προτάσεις; (σε μήνες)γ 
26,2 (10,5) 23,2 (9,5) 29,3 (10,7) <0,001δ 

Σε ποια ηλικία ο λόγος του ήταν 

δομημένος; (σε μήνες)α 
36,0 (24,0) 30,0 (13,0) 36,0 (18,0) 0,005β 

 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. 
α Διάμεσος (ενδοτεταρτημοριακό εύρος) 
β Έλεγχος των Mann- Whitney 
γ Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 
δ Έλεγχος t 

 

 Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή μίλησαν αργότερα (διάμεση τιμή=26 μήνες) 

σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό (διάμεση τιμή=24 μήνες) (p=0,004). 

Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή άρχισαν να κάνουν μικρές προτάσεις αργότερα 

(μέση τιμή=29,3 μήνες, ΤΑ=10,7) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό 

(μέση τιμή=23,2 μήνες, ΤΑ=9,5) (p<0,001). Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή 

άργησαν περισσότερο να έχουν δομημένο λόγο (διάμεση τιμή=36 μήνες) σε σχέση με τα παιδιά που 

είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό (διάμεση τιμή=30 μήνες) (p=0,005). 

 
Πίνακας 2β: Ψυχοκινητική ανάπτυξη 

 

Χαρακτηριστικό Σύνολο 
Τοκετός 

Τιμή p 
Φυσιολογικός  Καισαρική 

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη     0,046 α 

Φυσιολογική  118 (58,4) 66 (65,3) 52 (51,5)  

Μη Φυσιολογική 84 (41,6) 35 (34,7) 49 (48,5)  

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη    0,014 α 

Με γλωσσική καθυστέρηση 49 (24,3) 17 (16,8) 32 (31,7)  

Χωρίς γλωσσική καθυστέρηση 153 (75,7) 84 (83,2) 69 (68,3)  

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη     0,155 α 

Με γλωσσικές δυσκολίες 55 (27,2) 23 (22,8) 32 (31,7)  

Χωρίς γλωσσικές δυσκολίες 147 (72,8) 78 (77,2) 69 (68,3)  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

502 

 

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη     0,602 α 

Με ελαφριά κινητική 

καθυστέρηση 
16 (7,9) 7 (6,9) 9 (8,9)  

Χωρίς κινητική καθυστέρηση 186 (92,1) 94 (93,1) 92 (91,1)  

 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 
α Έλεγχος Χ2 

 

Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό μη φυσιολογική 

ψυχοκινητική ανάπτυξη (48,5%) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό 

τοκετό(34,7%) (p=0,046). Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή είχαν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό ψυχοκινητική ανάπτυξη με γλωσσική καθυστέρηση (31,7%) σε σχέση με τα παιδιά που 

είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό (16,8%) (p=0,014). 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών αναφορικά με την ανάπτυξη 

μαθηματικής ικανότητας. 

 
Πίνακας 3: Τα χαρακτηριστικά των μαθητών αναφορικά με την ανάπτυξη μαθηματικής ικανότητας 

 

Χαρακτηριστικό 
Τοκετός 

Τιμή p 
Φυσιολογικός  Καισαρική 

Δυσκολεύεται... 

Στην επίλυση των προβλημάτων;   0,388α 

Ναι 37 (36,6) 43 (42,6)  

Όχι 64 (63,4) 58 (57,4)  

Στην εκμάθηση της προπαίδειας;   0,022 α 

Ναι 34 (33,7) 50 (49,5)  

Όχι 67 (66,3) 51 (50,5)  

Να ανεβαίνει και να κατεβαίνει μέχρι το 

100; 
  0,692 α 

Ναι 14 (13,9) 16 (15,8)  

Όχι 87 (86,1) 85 (84,2)  

Στην εκμάθηση του μηχανισμού της 

πρόσθεσης - αφαίρεσης - 

πολλαπλασιασμού - διαίρεσης; 

  0,025 α 

Ναι 26 (25,7) 41 (40,6)  

Όχι 75 (74,3) 60 (59,4)  

Να τοποθετήσει τα ψηφία κατά την 

εκτέλεση των πράξεων στη σωστή θέση 

δηλαδή Μονάδες με Μονάδες, Δ με Δ, Ε 

με Ε, Χ με Χ, κλπ.; 

  0,031 α 

Ναι 13 (12,9) 25 (24,8)  

Όχι 88 (87,1) 76 (75,2)  

 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 
α Έλεγχος Χ2  
β Έλεγχος Χ2 για τάση 

  

 Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολευτεί 

α) στην εκμάθηση της προπαίδειας (p=0,022), β) στην εκμάθηση του μηχανισμού της πρόσθεσης - 

αφαίρεσης - πολλαπλασιασμού - διαίρεσης (p=0,025) και γ) στην τοποθέτηση των ψηφίων κατά την 
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εκτέλεση των πράξεων στη σωστή θέση  (p=0,031) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με 

φυσιολογικό τοκετό.  

Έπειτα, ελέγχθηκε και η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών η οποία όμως, δεν προσέδωσε 

αξιοσημείωτες διαφορές που να οδηγήσουν σε κάποιο γενικό συμπέρασμα.  

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη αναφορικά 

με άλλες πληροφορίες. 

 
Πίνακας 4: Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη μελέτη αναφορικά με άλλες πληροφορίες 

 

Χαρακτηριστικό 
Τοκετός Τιμή pα 

Φυσιολογικός Καισαρική 

Κατάσταση Νευρικού Συστήματος…   0,032 

Πολύ εύκολα νευριάζει και ανησυχεί, έχει 
εκρήξεις θυμού 

39 (38,6) 53 (52,5)  

Σχετικά ήρεμος – σπάνια νευριάζει 49 (48,5) 41 (40,6)  

Πολύ σταθερός – ήρεμος – συναισθηματικά 

ατάραχος 
13 (12,9) 7 (6,9)  

Συγκέντρωση Προσοχής…   0,027 

Μικρή  9 (8,9) 16 (15,8)  

Μέτρια 45 (44,6) 52 (51,5)  

Μεγάλη 47 (46,5) 33 (32,7)  

 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 
α Έλεγχος Χ2 για τάση 

 

Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή σε μεγαλύτερο ποσοστό νευρίαζαν εύκολα 

και ανησυχούσαν - είχαν εκρήξεις θυμού (52,5%), σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με 

φυσιολογικό τοκετό (38,6%), ενώ τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό ήταν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό σχετικά ήρεμα – σπάνια νευρίαζαν ή πολύ σταθερά – ήρεμα – συναισθηματικά 

ατάραχα (61,4%) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή (47,5%) (p=0,032). 

Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό μικρή ή μέτρια 

(67,3%) συγκέντρωση προσοχής σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό 

(53,5%), ενώ τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

μεγάλη συγκέντρωση προσοχής (46,5%) σε σχέση με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική 

τομή (32,7%) (p=0,027). 

Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν η εκφραστική ικανότητα των μαθητών, η νοημοσύνη τους, η 

εμπιστοσύνη στον εαυτό, η επαφή με τους άλλους, οι εμμονές και η ηγετικότητα - υποτακτικότητα. 

Ωστόσο, δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες διαφορές στα παιδιά που γεννήθηκαν με καισαρική σε σχέση 

με αυτά που γεννήθηκαν με φυσιολογικό τοκετό ώστε να προκύψει κάποιο γενικότερο συμπέρασμα.  

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών. 

 
Πίνακας 5:Τα αποτελέσματα του τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών 

 

Χαρακτηριστικό 
Τοκετός Τιμή p α 

Φυσιολογικός  Καισαρική 

Αποτελέσματα του τεστ ανίχνευσης μαθησιακών 

δυσκολιών 
  0,202 

Δεν υπάρχει μαθησιακή. 47 (46,5) 36 (35,6)  

Υπάρχει μαθησιακή. Δεν έχει γίνει διάγνωση. Έχει 

κάνει λόγο ο δάσκαλος. 
14 (13,9) 11 (10,9)  

Φαίνεται να υπάρχει μαθησιακή. Δεν έχει κάνει λόγο ο 
δάσκαλος. 

16 (15,8) 17 (16,8)  
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Υφίσταται διαγνωσμένη μαθησιακή. 24 (23,8) 37 (36,6)  

Αποτέλεσμα (ομαδοποιημένο)   0,155 

Δε φαίνεται να υπάρχει ειδική μαθησιακή. 63 (62,4) 53 (52,5)  

Υπάρχει μαθησιακή (διαγνωσμένη ή μη). 38 (37,6) 48 (47,5)  
 

Οι τιμές εκφράζονται ως n (%). 
α Έλεγχος Χ2 

 

3. Συμπεράσματα 

 Τα ευρήματα της μελέτης συνάδουν με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν 

τη σχέση ανάμεσα στην καισαρική τομή και στην ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής (Adler & 

Wong-Kee-You, 2015). Πιο αναλυτικά, υποστηρίζεται πως ο τρόπος αυτός τοκετού, εννοώντας ο 

τοκετός με καισαρική τομή, επηρεάζει αρνητικά και μειώνει την ικανότητα παρατεταμένης 

διατήρησης της προσοχής του ατόμου σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Συνεπώς, η γέννηση με 

καισαρική τομή προκαλεί συμπτώματα απροσεξίας, τα οποία είναι πρωτογενή συμπτώματα της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), που αποτελεί σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία είτε μια αυτόνομη κατηγορία Ειδικής Μαθησιακής Δυσκολίας είτε μια 

νευραναπτυξιακή διαταραχή που προκαλεί άλλες Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή απλά συνυπάρχει 

με αυτές. Στο δείγμα της παρούσας μελέτης, τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή σε 

μεγαλύτερο ποσοστό α) παρουσίαζαν μικρή ή μέτρια συγκέντρωση προσοχής (p=0,027) και β) 

νευρίαζαν πιο εύκολα και ανησυχούσαν - είχαν εκρήξεις θυμού (p=0,032), σε σχέση με τα παιδιά 

που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό. Τα συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

σχέσης ανάμεσα στην καισαρική τομή και την ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής. Η εκδήλωση 

εκρήξεων θυμού και η έντονη νευρικότητα, που αποτελούν διαταραχές συμπεριφοράς είναι πιθανό 

να ενισχύονται, όταν τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ δεν αντιμετωπίζονται με σωστό τρόπο 

από το κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Δυστυχώς, οι λανθασμένοι χειρισμοί κατά την 

αλληλεπίδραση με ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ ενδέχεται να οδηγούν στην εκδήλωση προβλημάτων 

συμπεριφοράς (Maniadaki et al., 2006). 

 Όσον αφορά στο αν τα παιδιά που γεννιούνται με καισαρική τομή έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννιούνται 

με φυσιολογικό τοκετό, βρέθηκε πως από τα παιδιά που παρουσίαζαν ήδη κάποια διαγνωσμένη 

μαθησιακή δυσκολία είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό γεννηθεί με καισαρική τομή σε σχέση με τα 

παιδιά που είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό, ενώ τα παιδιά που δεν είχαν ήδη κάποια 

διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία σε μεγαλύτερο ποσοστό είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό 

(p=0,046). Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν επαληθεύτηκε βάσει του αποτελέσματος του τεστ ανίχνευσης 

μαθησιακών δυσκολιών, το οποίο προέκυψε από τις εκτιμήσεις μας, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αλλά και τα λεγόμενα των δασκάλων των μαθητών του δείγματος. 

Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης της σχέσης του τρόπου τοκετού και της εμφάνισης 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο μέλλον. 

 Όσον αφορά στο αν το μαθησιακό προφίλ των παιδιών που γεννήθηκαν με καισαρική τομή 

συμπεριλαμβάνει γενικές δυσκολίες ή δυσκολίες σε συγκεκριμένους τομείς, εκτός  από την ύπαρξη 

σχέσης ανάμεσα στην καισαρική τομή και την ικανότητα συγκέντρωσης προσοχής, βρέθηκε πως οι 

μαθητές που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή εμφάνιζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολίες στην 

εκμάθηση μηχανιστικών διαδικασιών του μαθήματος των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές που γεννήθηκαν με καισαρική τομή εμφάνιζαν α) δυσκολίες στην εκμάθηση της προπαίδειας 

(p=0,022), β) στην εκμάθηση του μηχανισμού της πρόσθεσης - αφαίρεσης - πολλαπλασιασμού – 

διαίρεσης (p=0,025) και γ) στη σωστή τοποθέτηση των ψηφίων κατά την εκτέλεση των πράξεων 

(p=0,031). Επιπροσθέτως, στατιστικά σημαντική σχέση βρέθηκε ανάμεσα στην καισαρική τομή και 

τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά που είχαν γεννηθεί με καισαρική τομή είχαν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό ψυχοκινητική ανάπτυξη με γλωσσική καθυστέρηση σε σχέση με τα παιδιά που 
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είχαν γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό (p=0,014). Αυτό σημαίνει πως είναι πιθανό η καισαρική τομή 

να επηρεάζει τον μηχανισμό ανάπτυξης του λόγου και τον ρυθμό ανάπτυξής του. Παράλληλα, το 

εύρημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης της σχέσης της καισαρικής τομής και της 

ανάπτυξης του λόγου στο μέλλον. 

Όσον αφορά στη σχέση της καισαρικής τομής με τη μνήμη, παρά το γεγονός ότι στη διεθνή 

βιβλιογραφία υποστηρίζεται πως στα ποντίκια η καισαρική τομή επηρεάζει τη μνήμη, μέσω της 

επίδρασης που ασκείται στα νευρωνικά κυκλώματα στον χώρο του ιππόκαμπου (Simon-Areces et 

al., 2012), στην παρούσα μελέτη δεν επαληθεύτηκε το συγκεκριμένο εύρημα αφού δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στις δυσκολίες της μνήμης και το είδος του τοκετού. 

Παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη μελέτη δε διαφάνηκε σε όλες τις περιπτώσεις 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην καισαρική τομή και τις ειδικές μαθησιακές, είναι βέβαιο, πως η 

μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται από ειδικούς, όταν 

υπάρχουν εμφανή συμπτώματα που επενεργούν βλαπτικά τόσο στις σχολικές επιδόσεις όσο και στη 

γενική λειτουργικότητα του παιδιού. Σίγουρα νεότερες έρευνες μπορούν να προσδώσουν 

επιπρόσθετες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.   
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Περίληψη  

Το παρόν άρθρο διερευνά τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Η έρευνα εστιάζει στα κοινωνικά δικαιώματα λόγω του κοινωνικού και συλλογικού 

τους χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να φανεί εάν, πώς και κατά πόσο συνδέονται τα κατοχυρωμένα 

συνταγματικά δικαιώματα με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός ως έννοια εσωκλείει τη σοβαρή υλική αποστέρηση καθώς και τα νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλή ένταση εργασίας. Επιπλέον, ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέεται άμεσα με τη σχετική 

φτώχεια, η οποία απορρέει από την έλλειψη εισοδήματος. Από τη μελέτη των στατιστικών 

δεδομένων της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ γίνεται αντιληπτό ότι πάρα τη συστηματική κατοχύρωση 

πολλών κοινωνικών δικαιωμάτων στο ελληνικό σύνταγμα αλλά και σε διεθνείς συνθήκες, η επίδρασή 

τους είναι μικρή στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Λέξεις κλειδιά: δικαιώματα, φτώχεια, αποκλεισμός, αποστέρηση 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας γύρω από το ζήτημα 

της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται διαρκώς. Ο όρος κοινωνικός 

αποκλεισμός ή κοινωνική περιθωριοποίηση αποτελεί μια νέα σχετικά έννοια, η οποία 

πρωτοεμφανίστηκε το 1960 από τον Γάλλο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Σχεδιασμού της 

Γαλλίας Pierre Mass στο έργο του Les Dividendes du Progress (Θανάση 2016). Αν και ο όρος 

αναλύθηκε επισταμένα από τον Lenoir (1974) τη δεκαετία του ’70, εισήχθη, σταδιακά, στον 

επιστημονικό κόσμο κυρίως μετά το 1995, αντικαθιστώντας ως ένα βαθμό τον προηγούμενο, 

γενικότερο όρο «κατώτερες τάξεις». «Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο όρος ‘underclass’ 

κυριάρχησε και στις καθημερινές και στις κοινωνιολογικές συζητήσεις» (Levitas 2004a:202). H 

αποδοχή του νέου όρου οφείλεται στις δύο Λευκές Βίβλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις αρχές 

της δεκαετίας του ‘90, για την κοινωνική και οικονομική πολιτική (European Comission 1994a και 

European Comission 1994b). Λίγο αργότερα, το 1997 δημιουργήθηκε στη Βρετανία από το Νέο 

Εργατικό Κόμμα, η Μονάδα Κοινωνικού Αποκλεισμού (Social Exclusion Unit) η οποία 
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επικεντρωνόταν σε διάφορα θέματα κοινωνικής πολιτικής και η οποία το 2006 μετονομάστηκε σε 

Social Exclusion Task Force. 

Ταυτόχρονα, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, προώθηση και εμβάθυνση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δικαιώματα όχι μόνο πλήθυναν αριθμητικά 

αλλά και αναβαθμίστηκε το προστατευτικό τους περιεχόμενο. Πλέον, πέρα από την ιστορική εξέλιξη 

των δικαιωμάτων σε ατομικά - κοινωνικά (πρώτη γενιά), πολιτικά (δεύτερη γενιά), αλληλεγγύης των 

λαών (τρίτη γενιά) οι επιστήμονες αναφέρονται εσχάτως μετά το 2000 σε μοντέρνα δικαιώματα 

τέταρτης γενιάς τα οποία σχετίζονται με τη ψηφιακή επικοινωνία, τη βιοηθική, τη βιοτεχνολογία και 

τη γενετική (Χρυσανθάκης 2007:151, Πίτσου 2013:41-42, Μαυρίδης 2018:474). Επίσης, μέσω της 

τριτενέργειας, το προστατευτικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων επεκτάθηκε και στις σχέσεις μεταξύ 

των ιδιωτών, βάσει του άρ. 25 παρ. 1 εδ. γ΄ του συντάγματος (Χρυσανθάκης (2007:155). Η 

συνταγματική κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η επέκτασή τους μέσω διεθνών 

συνθηκών προσπάθησαν να εξαλείψουν τις διάφορες κοινωνικές παθογένειες μέσω παροχών. Το 

βασικό εργαλείο των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταπολεμεί παραδοσιακά τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί το εισόδημα και οι χρηματικές κοινωνικές μεταβιβάσεις. Με τον 

όρο κοινωνικές μεταβιβάσεις νοούνται οι συντάξεις και τα ποικίλα κοινωνικά επιδόματα. Ως εκ 

τούτου, τα κοινωνικά δικαιώματα συνδέθηκαν εξ αρχής με την κοινωνική πολιτική καθώς και με την 

επέκταση της κοινωνικής προστασίας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και αποτέλεσαν το 

θεσμικό εργαλείο αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, ο 

Πλειός (1998:73) όρισε τον κοινωνικό αποκλεισμό «ως μια κατάσταση απουσίας ή αφαίρεσης 

κοινωνικών (κυρίως) ή πολιτικών ή και ατομικών ακόμα δικαιωμάτων». 

2. Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνικός αποκλεισμός 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των στόχων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία για την 

Ελλάδα, από την Eurostat, η οποία αποτελεί υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για το χρονικό διάστημα 2010-2019. Το διάστημα αυτό η 

Ελλάδα αντιμετώπισε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία καταβαράθρωσε το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν της πάνω από 25% (Mavridis 2018). Αναλυτικότερα, από τη Eurostat αντλήθηκαν 

στατιστικά δεδομένα για τη σοβαρή υλική αποστέρηση (severe material deprivation), για τα 

νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (people living in households with very low work 

intensity), για τα άτομα που βρίσκονται υπό την απειλή σχετικής φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού (people at risk of poverty or social exclusion), για την απειλή της σχετικής φτώχειας 

μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εξαιρουμένων και μη των συντάξεων) καθώς και για την επίδραση 

των κοινωνικών μεταβιβάσεων (πλην των συντάξεων) στη μείωση της σχετικής φτώχειας. 

Επιπροσθέτως, από την ΕΛΣΤΑΤ αντλήθηκαν στοιχεία για το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται 

σε καθεστώς φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Επιπροσθέτως, η παρούσα εργασία, 

στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική μελέτη και επισκόπηση υπαρχόντων ιστορικών, θεωρητικών και 

επιστημονικών στοιχείων.  

2.2. Τα κοινωνικά δικαιώματα 

Τα ανθρώπινα δικαιωμάτα για ιστορικούς λόγους, διακρίνονται σχηματικά σε ατομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά (Δαγτόγλου 1991, Χρυσόγονος 2002, Κοϊμτζόγλου 2005, Κατρούγκαλος 

2006, Χρυσανθάκης 2007). Στο ισχύον ελληνικό Σύνταγμα, όπως έχει αναθεωρηθεί 

(1975/1986/2001/2019), τα κοινωνικά δικαιώματα εντοπίζονται διάσπαρτα στο Δεύτερο Μέρος, το 

οποίο φέρει τον τίτλο Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και ειδικότερα εντός των άρθρων 4-25 του 

Συντάγματος. Πέρα από το Σύνταγμα, τα κοινωνικά δικαιώματα προστατεύονται τόσο από τον 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. όσο και από πολλές διεθνείς συνθήκες, όπως π.χ. την 

ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).  
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Τα κοινωνικά δικαιώματα χρονικά εμφανίστηκαν μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

και την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 (Κατρούγκαλος, 2006:22, Χρυσανθάκης, 2007:151). 

Επομένως, τα κοινωνικά δικαιώματα εντάσσονται στη δεύτερη γενιά ιστορικής εξέλιξης των 

δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα, τα κυριότερα κοινωνικά δικαιώματα είναι η παιδεία (άρ. 16 παρ. 2Σ.), 

η υγεία (άρ. 21 παρ. 3Σ.), η στέγαση (άρ. 21 παρ. 4Σ.), η προστασία ευάλωτων ομάδων όπως 

μητέρων, παιδιών, αναπήρων, ηλικιωμένων, πολυτέκνων και σοβαρά ασθενών (άρ. 21 παρ. 1, 2 και 

3Σ.), η κοινωνική ασφάλιση (άρ. 22 παρ. 5Σ.), η ανάπτυξη του αθλητισμού (άρ. 16 παρ. 9 Σ.), η 

προστασία και ανάπτυξη της εργασίας (άρ. 22 παρ. 1Σ) καθώς και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

(άρ. 21 παρ. 1Σ.). 

Βάσει της γενικής θεωρίας των δικαιωμάτων, τα ατομικά διακρίνονται για τον παραδοσιακό 

αμυντικό χαρακτήρα τους, έναντι πρωτίστως των αυθαιρεσιών του κράτους αλλά και έναντι των 

ιδιωτών, βάσει της τριτενέργειας (άρ. 25 παρ. 1 εδ. γ΄). Τα πολιτικά δικαιώματα διαθέτουν ενεργητικό 

χαρακτήρα και τα κοινωνικά δικαιώματα θετικό. Ο θετικός χαρακτήρας σημαίνει ότι οι πολίτες 

προσδοκούν την απαιτούμενη προστασία από το κράτος. Από την άλλη, τα κοινωνικά δικαιώματα 

δεν παρέχουν αξίωση έναντι του κράτους, δηλαδή οι πολίτες δεν μπορούν να απαιτήσουν με 

δραστικά μέσα την άμεση υλοποίηση των συνταγματικών επιταγών. Η απουσία της αξίωσης από τα 

κοινωνικά δικαιώματα αποτελεί την πάγια αχίλλειο πτέρνα τους και οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ενεργοποίηση του προστατευτικού αποτελέσματος των κοινωνικών δικαιωμάτων σχετίζεται άμεσα 

με τις οικονομικές δυνατότητες μιας χώρας.  

Η ανωτέρω προβληματική, γνωστή εδώ και δεκαετίες, θεραπεύτηκε εν μέρει οριζόντια προς 

όλους τους πολίτες με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 όταν κατοχυρώθηκε και 

συνταγματικά πλέον για πρώτη φορά, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, βάσει του άρθρου 21 παρ. 

1 εδ. β΄ του Συντάγματος. Η σχετική διάταξη ορίζει ότι: «το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση 

συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει». Η συγκεκριμένη διάταξη είναι πολύ σημαντική, διότι το Ελάχιστο 

Εγγυημένο Εισόδημα, ως οριζόντιο χρηματικό κοινωνικό επίδομα, παρέχει άμεσα κοινωνική 

προστασία. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα) εισήχθη πιλοτικά 

το 2014-2015, μόνο σε ορισμένους δήμους της χώρας. Αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΕΑ 

(Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και σταδιακά επεκτάθηκε πανελλαδικά (Δημουλάς 2017, 

Ευαγγελίδης 2019). Πλέον, μετά το Ν. 4659/2020 ονομάζεται εκ νέου ως Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα και αποτελεί το ελάχιστο κοινωνικό δίχτυ προστασίας όλων των ευάλωτων πολιτών. 

Σήμερα, χορηγείται μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ) σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά. 

2.3. Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

Σε θεωρητικό επίπεδο, ο κοινωνικός περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα αντιμετώπισης 

κοινωνικών παθογενειών όπως την ανεργία, την έλλειψη δεξιοτήτων, το χαμηλό εισόδημα, τη 

φτώχεια, τις κακές συνθήκες στέγασης, την υψηλή εγκληματικότητα, την χαμηλή υγιεινή, την κακή 

υγεία, τις διαλυμένες οικογένειες, τη βία κατά των περιθωριοποιημένων ατόμων, την εκπαιδευτική 

ανεπάρκεια, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και ευρύτερα τη μη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Το αντίθετο του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η κοινωνική ενσωμάτωση. Οι μη κοινωνικά 

αποκλεισμένοι, δηλαδή τα άτομα εντός της κοινωνίας (insiders), διακρίνονται από τους 

αποκλεισμένους τα άτομα εκτός της κοινωνίας (outsiders) (Levitas 2004b:227). Ο αποκλεισμός 

ενίοτε επεκτείνεται πέρα από άτομα και καταλαμβάνει ολόκληρες ομάδες του πληθυσμού. 

Η μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού αποτέλεσε μια τομή καθώς μετατοπίστηκε το 

επιστημονικό ενδιαφέρον πέρα από τη φτώχεια. Δηλαδή, έγινε ορατό ότι τα κοινωνικά προβλήματα 

που άπτονται της επιβίωσης είναι πιο περίπλοκα και εξειδικευμένα και υπερβαίνουν ενίοτε το 

κλασικό πρόβλημα της έλλειψης εισοδήματος, το οποίο σχετίζεται κυρίως με φτώχεια. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός διαφέρει από τη φτώχεια σε δύο σημεία: δεν παραπέμπει αποκλειστικά σε οικονομικά 
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φαινόμενα και δεύτερον χαρακτηρίζει περισσότερες διαδικασίες και όχι μια κατάσταση 

(Παπαδοπούλου 2004:371).  

Σήμερα, ο κοινωνικός αποκλεισμός ερευνάται μέσω πολλών στατιστικών δεικτών λόγω του 

εύρους του εννοιολογικού του περιεχόμενου. Εξ αυτών, οι πιο κρίσιμοι είναι οι δείκτες της σχετικής 

φτώχειας, της σοβαρής αποστέρησης και των νοικοκυριών με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Σε 

επιστημονικό επίπεδο, βάσει της Eurostat, ο κοινωνικός αποκλεισμός αποκρυσταλλώνεται και 

μετράται μέσω του ευρύτερου συνδυαστικού δείκτη της Eurostat: people at risk of poverty or social 

exclusion (άτομα υπό την απειλή της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού). Από τον ανωτέρω 

συνδυαστικό δείκτη τεκμαίρεται ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, πέραν την φτώχειας, είναι 

συνισταμένη δύο άλλων υποδεικτών: α) του υποδείκτη της Σοβαρής Υλικής Αποστέρησης και β) του 

υποδείκτη για τα Νοικοκυριά με Πολύ Χαμηλή Ένταση εργασίας. Ο πρώτος υποδείκτης του 

κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή η Σοβαρή Υλική Αποστέρηση, καταλαμβάνει όσους εμφανίζουν 

σοβαρές ελλείψεις σε αρκετά βασικά υλικά αγαθά. Ειδικότερα, βάσει της Eurostat, ο δείκτης 

Σοβαρής Υλικής Αποστέρησης ορίζεται ως η αντικειμενική αδυναμία των οικογενειών να 

πληρώσουν για τουλάχιστον τέσσερα από εννιά βασικά αγαθά και υπηρεσίες (δηλαδή ενοίκιο, 

ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, κρέας, διακοπές, τηλεόραση, αυτοκίνητο και τηλέφωνο). Ο 

δεύτερος υποδείκτης μετρά το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά όπου 

τα άτομα σε ηλικία εργασίας πρόσφεραν λιγότερο από το 20% των συνολικών δυνατοτήτων τους για 

εργασία κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Ο δεύτερος υποδείκτης συνδέει τον αποκλεισμό όχι 

μόνο με το χαμηλό εισόδημα, που αποτελεί την παραδοσιακή άποψη, αλλά και με την ανεργία και 

την ευρύτερη οικονομική αδράνεια.  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Σοβαρή υλική αποστέρηση 11,4 14,8 19,6 19,7 20,9 21,3 21,4 20,3 16,4 15,9

Νοικουριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας

12 14,2 18,2 17,2 16,8 17,2 15,6 14,6 13,8
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Σχήμα 16: Σοβαρή υλική αποστέρηση & Νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας 

 

Το Σχήμα 1. παρουσιάζει τις μεγάλες παρενέργειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το 

χρονικό διάστημα 2010-2019. Στην κορύφωση της κρίσης το 2016 η σοβαρή υλική αποστέρηση 

άγγιξε το 21,4% του πληθυσμού. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι δείκτης της σοβαρής υλικής 

αποστέρησης είναι ηπιότερος τόσο έναντι του δείκτη των νοικοκυριών με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας όσο και του δείκτη της Ακραίας ή άλλως της λεγόμενης Απόλυτης Φτώχειας, η οποία 

σχετίζεται με τις ελάχιστες ανάγκες διαβίωσης (έλλειψη φαγητού, ρούχων και διαμονής). Για 

παράδειγμα, η ακραία φτώχεια τα έτη 2011 μάστιζε το 8,9% του πληθυσμού, το 2012 το 14,3%, το 

2013 το 17,1%, το 2014 το 15,7% και το 2015 το 15% του πληθυσμού (Γεωργακόπουλος 2016). 
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2.4. Η σχετική φτώχεια και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις 

Για πολλά χρόνια, ο κοινωνικός αποκλεισμός είχε συνδεθεί γενικά μόνο με τη φτώχεια και 

ειδικότερα με το χαμηλό εισόδημα. Κατά την Levitas (2004b) η παλαιά θεωρία αντιμετώπιζε τον 

κοινωνικό αποκλεισμό ως συνέπεια της φτώχειας, βάσει της αναδιανεμητικής προσέγγισης 

(Redidtributive Discourse, RED). Μάλιστα, η συγκεκριμένη άποψη συνδεόταν με το παλαιό 

εργατικό κόμμα στη Μ. Βρετανία. «Ο κύριος δείκτης του κοινωνικού αποκλεισμού από τη μεριά της 

RED είναι το χαμηλό εισόδημα» (Levitas 2004b:230). Από τη δεκαετία του ‘80 και έπειτα, οι 

επιστημονικές έρευνες εστίασαν ειδικότερα στη σχετική φτώχεια και όχι στην ακραία φτώχεια. Βάσει 

της Eurostat οι απειλούμενοι από σχετική φτώχεια είναι όσοι ζουν με εισόδημα χαμηλότερο από το 

60% του διάμεσου εισοδήματος μιας χώρας. 

Δεδομένου ότι ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός είναι σχετικά νέος, οι στατιστικές έρευνες 

προσπάθησαν παραδοσιακά να μετρήσουν την επίπτωση των κοινωνικών μεταβιβάσεων πάνω στη 

σχετική φτώχεια. Οι λεγόμενες κοινωνικές μεταβιβάσεις αποτελούνται α) από τις συντάξεις και β) 

από τα κοινωνικά επιδόματα. Το νομικό κατασκεύασμα που θεμελιώνει νομίμως τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, δίχως τα κοινωνικά δικαιώματα οι 

πλούσιοι θα μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν ότι αδικούνται έναντι των φτωχών (από τυχόν 

οικονομικά εις βάρος τους μέτρα) με βάση της παραβίαση της ισότητας.  

Από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, η μελέτη των κοινωνικών επιδομάτων κρίνεται πιο 

σημαντική επειδή αφορούν το σύνολο του πληθυσμού ενώ οι συντάξεις αφορούν μόνο μια πολύ 

συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού. Επιπροσθέτως, στα κοινωνικά επιδόματα υπάρχει μεγαλύτερη 

ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες παρέμβασης από το κράτος έναντι των συντάξεων. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Απειλή σχετικής φτώχειας 
(μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις)
20,1 21,4 23,1 23,1 22,1 21,4 21,2 20,2 18,5 17,9

Απειλή σχετικής φτώχειας 
(πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις - στο 

διαθέσιμο εισόδημα 
περιλαμβάνονται οι 

συντάξεις)

23,8 24,8 26,8 28 26 25,5 25,2 24 23,2 23,2

Απειλή σχετικής φτώχειας 
(πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις - στο 

διαθέσιμο εισόδημα δεν 
περιλαμβάνονται τα 

κοινωνικά δικαιώματα και 
οι συντάξεις)

42,8 44,9 49,8 53,4 52,2 52,9 52,9 50,8 50 48,4

Επίδραση των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων (πλήν των 

συντάξεων) στη μείωση της 

σχετικής φτώχειας (%)

15,55 13,71 13,81 17,5 15 16,08 15,87 15,83 20,26 22,84
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Σχήμα 2: Η απειλή της σχετικής φτώχειας και επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων 

 

Το Σχήμα 2. αποτελεί το πιο σημαντικό στατιστικό στοιχείο της έρευνας. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για τέσσερις στατιστικούς δείκτες της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι έχουν 

ενσωματωθεί στον ίδιο πίνακα. Οι δείκτες εξετάζουν το ποσοστό της σχετικής φτώχειας καθώς και 

την επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων (συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα) στην 

καταπολέμηση της σχετικής φτώχειας και κατ’ επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Όπως προκύπτει από το Σχήμα 2. το πρώτο πινακάκι εξετάζει τα άτομα που τελούν σε 

καθεστώς σχετικής φτώχειας μετά την παροχή των συντάξεων και των ποικίλων κοινωνικών 

επιδομάτων. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού τελεί 

σε καθεστώς σχετικής φτώχειας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης το ποσοστό ξεπέρασε το 

όριο του 20% από το 2010 έως το 2017. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην πορεία της κρίσης ο 

δείκτης της σχετικής φτώχειας εναρμονίστηκε με το δείκτη της σοβαρής υλικής αποστέρησης. Το 

2017 η σχετική φτώχεια ήταν 20,2% και η σοβαρή υλική αποστέρηση 20,3%, όταν το 2010 η σχετική 

φτώχεια ήταν 20,1% και η σοβαρή υλική αποστέρηση 11,4%. Είναι πολύ πιθανό πως στην αρχή της 

κρίσης οι Έλληνες προσπάθησαν να διατηρήσουν το βιωτικό τους επίπεδο, καταναλώνοντας ένα 

σημαντικό μέρος από τις αποταμιεύσεις, ενώ στη συνέχεια, στην παράταση της κρίσης, ουσιαστικά 

οι δύο δείκτες σχεδόν εναρμονίστηκαν (Mavridis 2018). 

Ακόμα, βάσει του Σχήματος 2. προκύπτει ότι από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μόνο οι 

συντάξεις επιδρούν σημαντικά στην μείωση της σχετικής φτώχειας και όχι τα διάφορα κοινωνικά 

επιδόματα. Για παράδειγμα, το 2019 χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, δηλαδή χωρίς πρακτική 

κοινωνική πολιτική, η σχετική φτώχεια φτάνει στο 48,4% του πληθυσμού. Με την εισδοχή των 

συντάξεων το ποσοστό πίπτει στο 23,2% και με την εισαγωγή των ποικίλων κοινωνικών επιδομάτων 

στο 17,9% του πληθυσμού. Κοινωνικά επιδόματα θεωρούνται «η κοινωνική βοήθεια (Κοινωνικό 

Μέρισμα, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΕΚΑΣ, εισοδηματικές ενισχύσεις σε νοικοκυριά 

μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 20-

66 ετών κλπ.), τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα/βοηθήματα ανεργίας, τα 

επιδόματα/βοηθήματα ασθένειας, τα επιδόματα/βοηθήματα αναπηρίας - ανικανότητας και οι 

εκπαιδευτικές παροχές» (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2020:20). 
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Σχήμα 3: Άτομα υπό Απειλή Σχετικής Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού 

 

Το τελευταίο κρίσιμο στοιχείο από το Σχήμα 2. προέρχεται από το τελευταίο πινακάκι, το οποίο 

δείχνει αυτήν καθαυτή την επίδραση των κοινωνικών επιδομάτων στη μείωση της σχετικής φτώχειας 
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(Impact of social transfers other than pension on poverty). Τα έτη 2018 και 2019 υπάρχει μια 

σημαντική διαφοροποίηση με αυξητική επίδραση των κοινωνικών επιδομάτων. Ενδεχομένως, η 

συγκεκριμένη αυξητική τάση να οφείλεται στην θετική επίδραση του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος βάσει του Ν. 4659/2020 (το πρώην Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ, βάσει 

του άρ. 235 Ν. 4389/2016). 

Το Σχήμα 3. παρουσιάζει το συνδυαστικό δείκτη της Eurostat για τα άτομα του βρίσκονται υπό 

απειλή σχετικής φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από κοινού (people at risk of poverty or social 

exclusion). Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι έννοιες συμπληρωματικές και 

επαλλάσσουσες. Ο συνδυαστικός δείκτης πιστοποιεί τη στενή σχέση της σχετικής φτώχειας με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Από την εξέταση των στατιστικών δεδομένων πιστοποιούνται δύο κρίσιμα 

στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι δυστυχώς, παρά τη μικρή κάμψη των τελευταίων ετών, ο αριθμός των 

φτωχών ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο είναι τεράστιος, χωρίς μάλιστα να έχουν 

συνυπολογιστεί τα δεδομένα από την πρόσφατη επιδημία του κορωνοϊου Covid-19 ούτε το πρόσθετο 

βάρος από τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές. Το δεύτερο πόρισμα είναι ότι ούτε οι συντάξεις 

ούτε τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα μπόρεσαν εν τέλει να αποκόψουν ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού από το κοινωνικό περιθώριο. Εντούτοις, η μικρή πλην ορατή πτώση των ετών 2018 και 

2019 ενδεχομένως να οφείλεται στην επίδραση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, κατάσταση 

που θα αξιολογηθεί καλύτερα στο μέλλον με περισσότερα στατιστικά δεδομένα και σε βάθος χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το Σχήμα 3. δείχνει μια αλγεινή, ωμή κοινωνική πραγματικότητα που δεν 

δύναται κάποιος να την προσπεράσει αψήφιστα. Δυστυχώς, υπάρχει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το κράτος 

θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δημιουργήσει ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης μέσω της 

συνταγματικής προστασίας που προσφέρουν τα κοινωνικά δικαιώματα. 

3. Αποτελέσματα της έρευνας 

Κατά τη διάρκειας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, το διάστημα 2010-2019, οι κοινωνικές 

μεταβιβάσεις, δηλαδή οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα καταπολεμούσαν από κοινού τη 

σχετική φτώχεια και κατ’ επέκταση τη σοβαρή υλική αποστέρηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η επίδραση όμως των κοινωνικών επιδομάτων ήταν πολύ μικρή στη μείωση της σχετικής 

φτώχειας. Ειδικότερα, η επίδραση των κοινωνικών επιδομάτων το διάστημα 2010-2019 στην μείωση 

της φτώχειας ήταν κατά μέσο όρο μόνο 16,65%. Δηλαδή, πρακτικά, οι κοινωνικές παροχές σε χρήμα 

ήταν περιορισμένες, με μια τάση ανάκαμψης τα έτη 2018-2019. Αντίθετα, στις προηγμένες χώρες 

της Ε.Ε. η επίδραση υπερβαίνει συνήθως το 40%, ενίοτε δε το 50% στην καταπολέμηση της φτώχειας 

(Σεργεντάκη - Κουγιούρη 2019). 

Από το σύνολο των επιδομάτων ξεχωρίζει η επίδραση του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος, το προγενέστερο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το οποίο μάλιστα από το 2019, 

με την αναθεώρηση του Συντάγματος, κατοχυρώνεται πλέον στο άρθρο 21 παρ. 1 εδ. β΄ του 

Συντάγματος. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εισήχθη το 2014-2015 και σταδιακά επεκτάθηκε 

σε όλη τη χώρα. 

Στην Ελλάδα, τα κοινωνικά δικαιώματα, παρά τη συνταγματική τους κατοχύρωση, δεν 

επιδρούν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και της σοβαρής υλικής αποστέρησης 

και κατ’ επέκταση στην μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ήδη το 2019 το 30% του πληθυσμού 

τελούσε υπό καθεστώς σχετικής φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Από το σύνολο των ποικίλων κοινωνικών παροχών, οι οποίες νομικά πηγάζουν από τη 

θεμελίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, μόνον οι συντάξεις, οι οποίες προστατεύονται βάσει του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και της ευρύτερης ομπρέλας του κρατικού προϋπολογισμού, 

επιδρούν σημαντικά στην άρση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (Σαλούρου 2018). 

Ως εκ τούτου, η σταδιακή μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, από το 2015 μέχρι και σήμερα, 

όπως συνάγεται από τη μείωση της σοβαρής κοινωνικής αποστέρησης, από τη μείωση των ατόμων 

που βρίσκονται κάτω από τη δαμόκλειο σπάθα της σχετικής φτώχειας καθώς και από τη  μείωση των 
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νοικοκυριών με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας συναρτάται και από άλλους παράγοντες όπως π.χ. 

από τη σταδιακή μείωση της ανεργίας από το 2013 και εφεξής. 

4. Συμπεράσματα 

Παραδοσιακά, οι κοινωνικές στερήσεις έχουν συνδεθεί με την έλλειψη εισοδήματος, δηλαδή 

με τη σχετική φτώχεια. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες έχουν υπερβεί 

τον στενό οικονομικό προβληματισμό της έλλειψης εισοδήματος και έχουν συνδεθεί και με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος εσωκλείει ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής περιθωριοποίησης. Ο 

κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζεται άμεσα με τη σοβαρή υλική αποστέρηση, με τα νοικοκυριά που 

δεν διαθέτουν ένταση εργασίας καθώς και με τη σχετική φτώχεια. Το νομικό υπόστρωμα 

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού παρέχεται από τα κοινωνικά δικαιώματα. Ο λόγος 

είναι ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, ως υποσύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι τα κατ’ 

εξοχήν δικαιώματα που καταπολεμούν τις κοινωνικές παθογένειες, ιδίως δε τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Τα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώνουν και προστατεύουν συνταγματικά την παιδεία, 

την υγεία, τη στέγαση, τις ευάλωτες ομάδες, τις μητέρες, τα παιδιά, τους ανάπηρους, τους 

ηλικιωμένους, τους πολύτεκνους, τους σοβαρά ασθενείς, του συνταξιούχους και άλλους πολίτες που 

χρειάζονται τη βοήθεια και την αρωγή από το κράτος. Ο βασικός και πρακτικός μοχλός στήριξης των 

ανωτέρω ευάλωτων ομάδων γίνεται μέσω κοινωνικών μεταβιβάσεων, δηλαδή μέσω χρηματικών 

παροχών. Ως κοινωνικές μεταβιβάσεις νοούνται οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα. Η 

στατιστική έρευνα απέδειξε ότι κατά τη διάρκεια της σφοδρής οικονομικής κρίσης των ετών 2010-

2019 οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (πλην των συντάξεων), δηλαδή η πανσπερμία των διάφορων 

κοινωνικών επιδομάτων, βοήθησε σε μικρό μόνο βαθμό στην καταπολέμηση της σχετικής φτώχειας 

και κατ’ επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι τα έτη 2018 και 

2019 παρατηρήθηκε μια ανάκαμψη ως προς το βαθμό επίδρασης των κοινωνικών επιδομάτων, 

κατάσταση που ενδεχομένως να αιτιολογείται από την πανελλαδική κάλυψη του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος. Επομένως, αν και τα κοινωνικά δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς παρέχουν το νόμιμο, θεωρητικό και 

συνταγματικό υπόβαθρο προστασίας των ευάλωτων και αποστερημένων ομάδων του πληθυσμού, 

εντούτοις, στην πράξη, η επίδρασή τους στην καταπολέμησή του είναι μικρή. 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ/ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
 

Μιμιλάκη Αναστασία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70.EAE 

 

Περίληψη  

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε έπειτα από προσεκτική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και ανάδειξης ουσιωδών θεμάτων σχετικών με την διαταραχή. Ξεκινώντας την 

ανασκόπηση θα αναφερθούν κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την ιστορικότητα του όρου, τα 

επιδημιολογικά στοιχεία, διαγνωστικά κριτήρια με βάση το τελευταίο διαγνωστικό εγχειρίδιο (DSM-

V) και τα κλινικά χαρακτηριστικά. Η πρώιμη έναρξη στην παιδική ηλικία φαίνεται ότι αυξάνεται 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ως εκ τούτου η προσεκτική μελέτη των παραγόντων που 

προστατεύουν, αλλά και οδηγούν στην εμφάνιση της εν λόγω διαταραχής στα παιδιά είναι αναγκαία. 

Μεταξύ των παραγόντων επικινδυνοτητας περιλαμβάνονται σημαντικά θετικά και αρνητικά 

γεγονότα στη διάρκεια της ζωής ενός παιδιού, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, απουσία 

ξεκάθαρων ορίων και συναισθηματική μη διαθεσιμότητα των γονέων. Αντιθέτως, παράγοντες 

προστασίας αποτελούν η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και η δημιουργία ενός 

δικτύου υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Έπειτα, θα παρουσιαστούν οι πιο σύγχρονοι τρόποι 

παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και πιο συγκεκριμένα αυτοί που αφορούν τις 

αναδυόμενες προοπτικές του παιδιού.  

 

Λέξεις κλειδιά: ειδική αγωγή, ψυχική ανθεκτικότητα, διαταραχή πανικού, αγχώδεις 

διαταραχές, παράγοντες επικινδυνότητας, παράγοντες προστασίας, σχολείο, οικογένεια, 

θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

1. Εισαγωγή 

Ξεκινώντας την μελέτη της Διαταραχής Πανικού θα αναφερθούν κάποια εισαγωγικά στοιχεία 

για την ιστορικότητα του όρου, τα επιδημιολογικά στοιχεία, τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση το 

τελευταίο διαγνωστικό εγχειρίδιο (DSM-V) και τα κλινικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η μελέτη 

θα επικεντρωθεί στην διεξοδική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου, αλλά και αυτών που μπορεί να 

προστατεύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών όσον αφορά το άγχος που συνδέεται με την 

εν λόγω διαταραχή. Έπειτα, θα παρουσιαστούν οι πιο σύγχρονοι τρόποι παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και πιο συγκεκριμένα αυτοί που αφορούν τις αναδυόμενες 

προοπτικές του παιδιού. Επομένως, η μελέτη θα οργανωθεί γύρω από δύο ερευνητικά ερωτήματα, τα 

οποία προέκυψαν έπειτα από εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συγκεκριμένη 

Διαταραχή και είναι τα εξής: 

• Ποιοι είναι οι συντελεστές που προστατεύουν ή μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ψυχική 

υγεία των παιδιών, ώστε να εμφανίσουν Διαταραχή Πανικού; 

• Ποιές αποτελούν τις πλέον αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 

της Διαταραχής Πανικού; 
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2. Κυρίως μέρος 

2.1. Ιστορικά στοιχεία 

Η ετυμολογία της λέξης πανικός προέρχεται από την ελληνική μυθολογία, σύμφωνα με την 

οποία ο Θεός Παν τους τρομοκρατούσε όλους με τις δυνατές κραυγές του (Παπαδημητροπούλου, 

2015). Η πρώτη εμφάνιση της εν λόγω διαταραχής στα ιστορικά δεδομένα χρονολογείται κατά τη 

διάρκεια του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου, οπότε και οι στρατιώτες παρουσιάζονταν με το 

αίσθημα της ευερέθιστης καρδιάς (Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017). Ο πρώτος που το εντόπισε ήταν ο 

Jacob Mendes da Costa, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Τα συμπτώματα ήταν τόσο ψυχικά 

όσο και σωματικά και προσιδίαζαν με αυτά που σήμερα θεωρούνται ως διαγνωστικά κριτήρια της 

Διαταραχής Πανικού (Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017). Έπειτα, ο Freud συνέβαλε σημαντικά στην 

ταξινόμηση και τον διαχωρισμό της διαταραχής από άλλες αντίστοιχες, ενώ εισήγαγε και την έννοια 

της οξείας αγχώδους νεύρωσης, η οποία εμφάνιζε παρόμοια συμπτώματα με την διαταραχή πανικού 

(Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017). Από το 1980 και μετά η ορολογία είναι όπως και σήμερα με μικρές 

διαφοροποιήσεις στο τελευταίο DSM, οπότε και η διαταραχή πανικού διαχωρίστηκε από την 

αγοραφοβία και θεωρήθηκε ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές διαταραχές (Λαζανά & Μπερδεκλή, 

2017˙ Ψύλλου, 2014).  

2.2. Επιδημιολογικά στοιχεία 

Η πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων συναντάται στη σχολική ηλικία με την κορύφωση τους 

να επέρχεται κατά την εφηβεία (Ευθυμίου, Μαυροειδή, Παυλάτου, & Καλαντζή-Αζίζι, χ.χ˙ 

Αγγελοσοπούλου, 2011). Το μικρό ποσοστό εμφάνισης στην παιδική ηλικία οφείλεται κυρίως στην 

αδυναμία των παιδιών να περιγράψουν τα συμπτώματά τους, ωστόσο μπορούν να εντοπίσουν το 

αίσθημα του πολύ έντονου φόβου μέσα τους, ο οποίος οφείλεται σε αγχογόνες καταστάσεις (Λαζανά 

& Μπερδεκλή, 2017). Συνήθως, η εμφάνιση της διαταραχής μπορεί να οδηγήσει στην κατάχρηση 

ουσιών, στην κατάθλιψη και σε σημαντική έκπτωση της κοινωνικής και επαγγελματικής ή σχολικής 

ζωής (Κανελλάκη, 2010). 

 

2.3 Κλινική εικόνα με βάση το DSM-V 

Η κλινική εικόνα της διαταραχής δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε όλο το ηλικιακό φάσμα 

(Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017). Η διαταραχή αυτή περιλαμβάνει κρίσεις πανικού, κατά τις οποίες 

αυξάνεται αιφνίδια και απροειδοποίητα ο έντονος φόβος, ο οποίος και κορυφώνεται μέσα σε δέκα 

λεπτά (Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017˙ Αγγελοσοπούλου, 2011). Τα συμπτώματα επαναλαμβάνονται 

και διακρίνονται σε ψυχολογικά και σωματικά (Ανωγειανάκις, Καραγιαννίδου, & Παπαλιάγκας, χ.χ). 

Τα σωματικά συμπτώματα είναιαίσθημα παλμών και χτύπημα της καρδιάς ή επιτάχυνση του 

καρδιακού ρυθμού, εφίδρωση, τρόμος, αίσθημα δύσπνοιας ή πνιγμονής, πόνος στο στήθος ή 

δυσφορία στο στήθος, ναυτία ή κοιλιακή δυσφορία, αίσθημα ζάλης, αστάθειαςή λιποθυμίας, αίσθημα 

κρύου ή ζέστης, παραισθησίες (μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα) (American Psychiatric Association, 

2013). Τα ψυχολογικά/συναισθηματικά συμπτώματα μπορεί να είναι ευερεθιστότητα, ανησυχία ή 

ένταση, φόβος για το μέλλον, κακή διάθεση και αίσθημα μελαγχολίας, απάθεια, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, συχνό κλάμα και συναισθηματική απόσυρση (Εταιρεία Κοινωνικής, Ψυχιατρικής και 

Ψυχικής Υγείας, χ.χ). Ακόμη, παρουσιάζει αποπραγματοποίηση (αισθήματα μη πραγματικότητας) ή 

αποπροσωποποίηση (αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό του), φόβο απώλειας ελέγχου ή ότι 

τρελαίνεται και φόβο θανάτου(American Psychiatric Association, 2013˙ Ψύλλου, 2014˙ 

Ανωγειανάκις, Καραγιαννίδου, & Παπαλιάγκας, χ.χ). Ταυτόχρονα, μπορεί να εκδηλωθεί φόβος για 

επικείμενη επιπρόσθετη κρίση ή τα αποτελέσματά της και αποφυγή καταστάσεων που οδηγούν στην 

εμφάνιση της κρίσης (Ψύλλου, 2014˙ American Psychiatric Association, 2013). Η εκδήλωση των 

συμπτωμάτων είναι πιθανό να συμβεί σε ήρεμη κατάσταση ή και έπειτα από μία αγχωτική κατάσταση 
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(Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017). Για την καλύτερη διαφοροδιάγνωση της διαταραχής είναι καλό να 

προσδιορίζεται αν γίνεται χρήση ουσιών που μπορεί να προκάλεσαν την κρίση ή αν τα διάφορα 

συμπτώματα λειτουργούν ως αντίδραση σε συγκεκριμένες αγχώδεις καταστάσεις όπως τραυματικά 

γεγονότα, έμμονες ιδέες, συγκεκριμένα φοβικά αντικείμενα ή αγχωτικές κοινωνικές καταστάσεις 

(American Psychiatric Association, 2013). Αυτός ο έντονος φόβος μπορεί να οδηγήσει στην 

κοινωνική περιθωριοποίηση και στην καταφυγή σε ασφαλή και ήσυχα μέρη προκειμένου να επέλθει 

ηρεμία (Δαφνομήλη, Κωτάκη & Πρίφτη, 2010). Παράλληλα, οι κρίσεις πανικού μπορεί να έχουν 

επιπτώσεις και στην συμπεριφορά, με εκδηλώσεις όπως απώλεια ψυχραιμίας, αλλαγή στις 

διατροφικές συνήθειες, παραλογισμοί, αφηρημάδα ή αδεξιότητα, αναποφασιστικότητα, υπερυπνία ή 

υπερδραστηριότητα και δυσκολία συγκέντρωσης (Εταιρεία Κοινωνικής, Ψυχιατρικής και Ψυχικής 

Υγείας, χ.χ).  

2.4 Παράγοντες προστασίας 

Με τον όρο αυτό νοείται η ύπαρξη ενός χαρακτηριστικού ή μίας κατάστασης, η οποία εμποδίζει 

την εμφάνιση των συμπτωμάτων της διαταραχής (Ντόκου, 2018). Διακρίνονται σε ατομικούς, 

οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς, διότι διαπερνούν πολλά επίπεδα και τομείς της ζωής των 

παιδιών (Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου, & Αδαμοπούλου, χ.χ). Στους ατομικούς προστατευτικούς 

παράγοντες ανήκουν: η αυτορρύθμιση, η θετική αυτόαντίληψη, ο ευπροσάρμοστος χαρακτήρας, η 

αισιοδοξία και η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Ντόκου, 2018˙ Χατζηχρήστου, 

Λαμπροπούλου& Αδαμοπούλου, χ.χ). Ακόμη, παιδιά με ασφαλή δεσμό με τη μητέρα αναπτύσσουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων και έτσι προστατεύονται από την 

εμφάνιση συμπτωμάτων (Αγγελοσοπούλου, 2011). Στους οικογενειακούς παράγοντες ανήκουν: οι 

καλές οικογενειακές σχέσεις, η φροντίδα και η στοργή, η ένδειξη ενδιαφέροντος για μάθηση του 

παιδιού, το καλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και η ανάπτυξη δεσμού εμπιστοσύνης του παιδιού με 

τους γονείς (Ντόκου, 2018˙ Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου& Αδαμοπούλου, χ.χ). Όσον αφορά τους 

περιβαλλοντικούς προστατευτικούς παράγοντες, αυτοί αφορούν το σχολείο και την ευρύτερη 

κοινότητα στην οποία ζεί και αλληλεπιδρά το παιδί (Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου & 

Αδαμοπούλου, χ.χ). Ορισμένοι από αυτούς είναι οι καλές σχέσεις με την γειτονιά, η ύπαρξη δομών 

ψυχικής υγείας, η παροχή ασφάλειας, η θετική προσαρμογή στο σχολείο και η υιοθέτηση καλών 

πρακτικών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη καλής ψυχικής υγείας στα παιδιά 

(Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου & Αδαμοπούλου, χ.χ). Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο μπορεί να 

αποτελέσει κέντρο δράσεων για τη ψυχική υγεία και να συνδέσει την οικογένεια με την κοινότητα, 

ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών (Χατζηχρήστου, 

Λαμπροπούλου & Αδαμοπούλου, χ.χ). Σε αυτό συμβάλλουν τόσο οι θετικές σχέσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών όσο και η συνεργατική σχέση που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός με την 

οικογένεια (Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου & Αδαμοπούλου, χ.χ). Παράλληλα, η δημιουργία σαφών 

ορίων και η παροχή ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή στην κοινότητα μπορούν να επιδράσουν θετικά 

στην μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης διαταραχών, όπως και η διαταραχή πανικού 

(Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου & Αδαμοπούλου, χ.χ). Ακόμη, η αίσθηση της συνύπαρξης σε μία 

ομάδα, η δυνατότητα για ακαδημαϊκά και άλλα επιτεύγματα καθώς και η αναγνώριση μπορούν να 

προσδώσουν προστατευτικό χαρακτήρα στο σχολείο ως προς την ψυχική υγεία των παιδιών 

(Αγγελοσοπούλου, 2011).  

2.5 Παράγοντες επικινδυνότητας 

Οι παράγοντες αυτοί, αντιθέτως με τους προηγούμενους, μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση 

συμπτωμάτων της διαταραχής και εντοπίζονται σε όλα τα συστήματα, στα οποία δρά το παιδί, 

δηλαδή οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, αλλά και στα εγγενή του χαρακτηριστικά (Αγγελοσοπούλου, 

2011). Επίσης, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν ένα περιβάλλον για την εμφάνιση 

αγχώδων διαταραχών, όπως και η διαταραχή πανικού (Ντόκου, 2018). Η διαταραχή πανικού και τα 

συμπτώματά της δεν εμφανίζονται πολλές φορές «από το πουθενά», παρόλο που μπορεί να φαίνεται 
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έτσι (Bienvenua και συν., 2009). Υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες επικινδυνότητας, οι οποίοι 

αφορούν και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του παιδιού και συνδέονται με εξαρτητικές και 

αποφευκτικές συμπεριφορές (Bienvenuaκαι συν., 2009). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα εγγενή 

χαρακτηριστικά του παιδιού, η διστακτικότητα και η ντροπαλότητα, η ευερεθιστότητα, η μη 

προσαρμοστικότητα, οι αρνητικές σκέψεις, η παθητική στάση και οι συμπεριφορές αποφυγής, η 

αρνητική αυτοεικόνα και το χαμηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση 

πανικού (Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017˙ Ντόκου, 2018˙ Αγγελοσοπούλου, 2011). Ταυτόχρονα, 

διάφοροι γενετικοί παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα και η γενετική προδιάθεση, αλλά και οι 

δυσκολές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένα παιδί, όπως ένα διαζύγιο, η απώλεια ενός αγαπημένου 

προσώπου, η ενδοοικογενειακή βία, η οικονομική ανασφάλεια, φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στην 

ψυχοσύνθεσή του παιδιού και να δημιουργούν ένα περιβάλλον φιλικό στην εκδήλωση διαταραχής 

πανικού (Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017˙ Ντόκου, 2018˙ Αγγελοσοπούλου, 2011). Ακόμη, η έλλειψη 

σαφών ορίων και η μη γνώση του τι περιμένουν οι γονείς από το παιδί είναι πιθανόν να 

δημιουργήσουν μία αγχώδη κατάσταση για το παιδί και να το εκθέσουν στην εμφάνιση διαταραχών 

(Roe, 2006). Τα συχνά και πολλαπλά εμπόδια επίσης μπορεί να δράσουν ως αγχογόνοι παράγοντες, 

ενώ οι καταστάσεις που τροφοδοτούν το άγχος και τον πανικό μπορεί να είναι είτε φανταστικές είτε 

πραγματικές (Κανελλάκη, 2010). Ακόμη, το άγχος που μπορεί να έχουν οι γονείς επηρεάζει 

σημαντικά την ανατροφή και τον τρόπο που το παιδί βλέπει και αφουγράζεται τον κόσμο, επομένως 

και τον τρόπο που δρά μέσα σε αυτόν (Ντόκου, 2018). Αντίστοιχα, γονεϊκές πρακτικές, όπως η 

υπερπροστατευτικότητα και η επικριτική στάση στις ενέργειες και τη συμπεριφορά του παιδιού 

μειώνουν τα επίπεδα αυτορρύθμισής του και αυξάνουν το στρές (Ντόκου, 2018). Όσον αφορά το 

σχολικό περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει ως αγχογόνος παράγοντας εφόσον το παιδί 

απορρίπτεται από τους συμμαθητές του, δεν εντάσσεται ομαλά στην «ομάδα», στιγματίζεται και 

εκφοβίζεται, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει ακαδημαϊκά και κοινωνικά (Αγγελοσοπούλου, 2011). 

Παράλληλα, οι συχνές απουσίες από το σχολείο ενισχύουν το άγχος του παιδιού και συντελούν στο 

να αισθάνεται φοβισμένος και φορτωμένος με άγχος (Κανελλάκη, 2010).  

2.6 Θεραπευτικές/ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

Η πλέον διαδεδομένη και πιο αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για τις διαταραχές 

άγχους και ιδίως για την διαταραχή πανικού αποτελεί η γνωσιακή-συμπεριφορική παρέμβαση 

(Καλπάκογλου, 2013). Βασικοί στόχοι των γνωστικο-συμπεριφορικών τεχνικών αποτελούν η 

κατανόηση από μέρους των παιδιών των χαρακτηριστικών του άγχους που βιώνουν, η εκμάθηση 

τεχνικων που θα τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα αποτελεσματικά, όπως η τεχνική 

λύσης προβλημάτων, η αναγνώριση των αρνητικών σκέψεων και πεποιθήσεων και η ενδυνάμωση, 

ώστε να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή τους (Καλπάκογλου, 2013).  

Αναλυτικότερα, μία γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία είναι και η λογικο-θυμική θεραπεία, η 

οποία εστιάζει στην έμφυτη ικανότητα του παιδιού να προσαρμόζεται και να αναδομεί τη σκέψη του 

από αρνητική σε θετική (Καλπάκογλου, 2013). Παραδείγματα, αυτού του μοντέλου είναι οι ασκήσεις 

για αισθήματα ντροπής, η ενθάρρυνση, η διεκδικητική συμπεριφορά, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η 

χρήση αυτό-ομιλίας και αυτοδιαλόγου και η αυτοπαρατήρηση (Καλπάκογλου, 2013˙ Ψύλλου, 2014). 

Η θεραπεία αυτή δίνει τόσο πρακτικές όσο και συναισθηματικές λύσεις, καθώς βοηθά τα παιδιά να 

αναπτύξουν στρατηγικές τροποποίησης των αρνητικών τους σκέψεων και να διαμορφώσουν μία πιο 

ρεαλιστική στάση απέναντι στα αρνητικά συναισθήματα και την αυτοεικόνα τους (Καλπάκογλου, 

2013).  

Μία ακόμη γνωσιακή τεχνική είναι η λύση προβλήματος, στην οποία το άτομο ορίζει το 

πρόβλημα, προσπαθεί να βρεί πιθανές λύσεις, διαλέγει και σχεδιάζει μία συγκεκριμένη, την 

πραγματοποιεί και έπειτα αξιολογεί τον εαυτό του για να δεί τα αποτελέσματά της (Καλπάκογλου, 

2013). Παράλληλα, η θεραπεία έκθεσης τοποθετεί το παιδί σε μία διαδικασία, κατά την οποία 

αντιμετωπίζει καταστάσεις ή ερεθίσματα που του προκαλούν άγχος και πανικό αναδομώντας τις 

σκέψεις και τις πεποιθήσεις του για τον υποτιθέμενο κίνδυνο και αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή του 
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(Αγγελοσοπούλου, 2011). Η διαδικασία έκθεσης είναι σταδιακή ξεκινώντας από ήπια ερεθίσματα 

και φτάνοντας σε εντονότερα (Αγγελοσοπούλου, 2011). Για την πραγματοποίηση της έκθεσης είναι 

απαραίτητο το παιδί να μάθει πώς να ενισχύει και να ανταμοίβει τον εαυτό του σε κάθε του επιτυχία 

(Αγγελοσοπούλου, 2011). Στην  συγκεκριμένη θεραπεία ενδείκνυται και ο συνδυασμός 

διαφορετικών τεχνικών όπως αυτές που αναφέρθηκαν πρωτύτερα (Αγγελοσοπούλου, 2011). 

Τα τελευταία χρόνια προτείνεται επίσης και η θεραπεία αλληλεπίδρασης γονέα – παιδιού, κατά 

την οποία οι γονείς προπονούνται, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές και πρακτικές, οι οποίες θα 

ενισχύσουν τις θετικές συμπεριφορές και συναισθήματα των παιδιών τους (Ντόκου , 2018). Οι γονείς 

μαθαίνουν τεχνικές θετικής ενίσχυσης, ώστε να ενισχύουν θετικά την επιθυμητή συμπεριφορά και 

αρνητικά την μη επιθυμητή και στη συνέχεια βασιζόμενοι στην κοινωνική μάθηση βοηθούν το παιδί 

να συμμορφωθεί και να πειθαρχήσει με κοινωνικούς κανόνες (Ντόκου , 2018). Η συγκεκριμένη 

θεραπεία βοηθά στην ενίσχυση και ανάπτυξη του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ παιδιού και 

γονέων και αναπτύσσει το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ενσυναίσθησης (Khan & Francis, 

2015). Ακόμη, ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ τους και διορθώνει τυχόν λάθη στην μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση (Khan & Francis, 2015).  

Οι θετικές σκέψεις και η αναγνώριση των δυνατών σημείων του ατόμου από το ίδιο το βοηθούν 

να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την καθημερινότητα του (Ψύλλου, 2014). Ο ρόλος των θετικών 

συναισθημάτων είναι καθοριστικός για την δημιουργία κατάλληλης θεραπείας, η οποία θα βασίζεται 

στις δυνάμεις του, στην ποιότητα ζωής του και στις ελπίδες του (Ψύλλου, 2014). Από τα πρώτα 

βήματα σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις αποτελεί ο εντοπισμός των σκέψεων που δημιουργούν 

αρνητικές σκέψεις και η αντικατάστασή τους με θετικές και πιο λειτουργικές που θα βοηθήσουν το 

παιδί να μειώσει ή και να απαλλαγεί τελείως από τον πανικό που βιώνει (Ψύλλου, 2014). Αυτό δεν 

σημαίνει ότι θα αγνοεί πλήρως τις αδυναμίες του, ωστόσο θα δίνει περισσότερη έμφαση και θα 

ενισχύει τα θετικά του στοιχεία (Ψύλλου, 2014). Ένας τρόπος να αναγνωρίσει τα δυνατάτου σημεία 

είναι μέσω ερωτήσεων, οι οποίες θα σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, το πότε είναι ευτυχισμένα και 

τι τους αρέσει (Therapist Aid, 2019). Οι εγγενείς δυνάμεις των παιδιών μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση της συμπεριφοράς τους (Khan & Francis, 2015). Επομένως, 

χτίζοντας πάνω στα δυνατά τους σημεία, μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να 

βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή (Khan & Francis, 2015).Ο θετικός εσωτερικός μονόλογος 

βοηθά στο να αναπτύξει εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, το παιχνίδι ρόλων και η 

μίμηση προτύπου στο να αναπτύξει νέες πιο ρεαλιστικές συμπεριφορές και η θετική ενίσχυση 

(συμπεριφορική τεχνική) της επιθυμητής συμπεριφοράς με επαίνους αυτοκόλλητα κλπ. (Ψύλλου, 

2014). Η έμφαση στα ταλέντα, τις κλίσεις και τις δυνατότητες του παιδιού παρέχουν κίνητρο και 

ενδιαφέρον για συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια θεραπείας και αλληλεπίδρασης με τον 

ψυχοθεραπευτή (Ζηκοπούλου, Σίμος, & Παπαγεωργίου, 2011). 

Η τεχνική του Motivational Interviewing χρησιμοποιείται, επίσης, στα αρχικά στάδια της 

θεραπείας, για να δώσει κίνητρο και να ενισχύσει την προσπάθεια του ατόμου να αλλάξει τις σκέψεις 

του και τα συναισθήματά του (Westra, Aviram & Doell, 2011). Ακόμη, μπορεί να αξιοποιηθεί και 

ως μέτρο πρόληψης της εμφάνισης αγχώδων διαταραχών ενισχύοντας τους προστατευτικούς 

παράγοντες και ενδυναμώνοντας τη θέληση των παιδιών (Westra, Aviram & Doell, 2011). Με αυτή 

την τεχνική γίνονται ορατές συμπεριφορές και συναισθήματα, τα οποία μπορεί και το ίδιο το παιδί 

να μην μπορεί να εκφράσει ή να μην γνωρίζει ότι του συμβαίνουν (Westra, Aviram & Doell, 2011). 

Οι αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, καθώς και η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί 

(συναισθήματα, εκφράσεις, ιδιομορφίες) αξιοποιούνται για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής 

(Bricker & Tollison, 2011).  

Ακόμη, η προσανατολισμένη στα συναισθήματα θεραπεία βασίζεται στην λογική ότι τα 

συναισθήματα ενός ατόμου αποτελούν το κλειδί για την ταυτότητά του (GoodTherapy, 2018). Η μη 

αναγνώριση των συναισθημάτων και η απώθησή τους μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση των 

συμπτωμάτων άγχους (GoodTherapy, 2018). Η συγκεκριμένη τεχνική βοηθά τα άτομα να 

αποδεχτούν και να αλλάξουν τα συναισθηματικά τους σχήματα, όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλες 
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γνωστικές τεχνικές με τα αντίστοιχα γνωστικά σχήματα (GoodTherapy, 2018).Μία τέτοια θεραπεία 

έχει τη δυνατότητα να προσθέσει θετικά στην βασική γνωστικο-συμπεριφορική θεραπέια του άγχους 

και του πανικού (The Washington Center for Cognitive Therapy, 2014). Μεσω αυτής μπορεί να 

διερευνηθούν οι κατασκευαστικές αρχές του συναισθήματος, όλο το εύρος των σκέψεων και των 

συναισθημάτων του ατόμου, καθώς και οι διαφορετικές αποχρώσεις των αρνητικών σκέψεων και 

σχημάτων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου (The Washington Center for Cognitive 

Therapy, 2014).  

Μία ακόμη τεχνική βασισμένη στα συναισθήματα είναι και η συναισθηματική νοερή 

απεικόνιση, κατά την οποία το παιδί δημιουργεί ένα ερέθισμα που του προκαλεί πανικό μέσω της 

αφήγησης μίας ιστορίας, στην οποία ο ήρωας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον πανικό που βιώνει 

(Παπαδημητροπούλου, 2015). Έτσι, καλλιεργούν ένα θετικό συναίσθημα και καταφέρνουν να 

ελέγξουν τον πανικό τους ενδυναμώνοντας τον εαυτό τους (Παπαδημητροπούλου, 2015). 

Παράλληλα, η τεχνική απόκτησης θάρρους, η εκπαίδευση στην αναπνοή και στην χαλάρωση 

λειτουργούν επικουρικά στη μείωση του άγχους των παιδιών (Λαζανά & Μπερδεκλή, 2017). 

3. Συμπεράσματα 

Επιλογικά, η Διαταραχή Πανικού εντείνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζοντας μία αλματώδη αύξηση στα ποσοστά εμφάνισής τους εξαιτίας διάφορων 

παραγόντων. Μεταξύ άλλων είναι ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης, σημαντικά (θετικά και αρνητικά) 

γεγονότα στη κοινωνική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή του ατόμου, παράγοντες που 

σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, έλλειψη σαφών ορίων, απόντες γονείς 

(συναισθηματική απουσία), η κοινωνική απομόνωση και αποξένωση. Παράλληλα, ζητήματα που 

άπτονται της οικογενειακής ζωής του ατόμου φαίνονται να έχουν σύνδεση με την εμφάνιση 

συμπτωματολογίας. Η δημιουργία, ωστόσο, ενός ασφαλούς και ψυχικά υγειούς περιβάλλοντος για 

τα παιδιά παίζει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του άγχους τους. Η ψυχική υγεία των 

παιδιών προστατεύεται όταν τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο συνεργάζονται για να αναπτύξουν 

ένα πλέγμα υποστήριξης και ενθάρρυνσής τους. Η ενεργός συμμετοχή, η συνέπεια και η πειθαρχία 

σε κανόνες, η ανάπτυξη αυτόνομων και ανεξάρτητων παιδιών, η λελογισμένη χρήση της τεχνολογίας 

και η συναισθηματική διαθεσιμότητα των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται 

με το παιδί είναι μερικοί από τους τρόπους που μπορούν τα δύο αυτά συστήματα να ενισχύσουν την 

ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών. Ανακεφαλαιώνοντας τις ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η 

βασικότερη και πλέον σημαντική για την θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στα παιδιά 

προκρίνεται η Γνωστικοσυμπεριφορική, καθώς είναι αυτή με την περισσότερη έρευνα. Ωστόσο, 

πλέον υπάρχει μία πλειάδα προσεγγίσεων και τεχνικών που μπορούν να συνδυαστούν μαζί με την 

γνωστικοσυμπεριφορική και να αποδώσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Μέθοδοι, όπως η Θεραπεία 

βασισμένη στα συναισθήματα και τις δυνάμεις του παιδιού, η τεχνική του Motivational Interviewing 

και άλλες φαίνεται να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος και να εδραιώνονται ως δυναμικές και 

καινοτόμες παρεμβάσεις. Σε γενικές γραμμές, η παρέμβαση έχει ω ςβασική στοχοθεσία την ενίσχυση 

της θετικής σκέψης, αλλά και την ενδυνάμωση μέσα από θετικά συναισθήματα και συμπεριφορές. 

Οι διαφορετικές τεχνικές έχουν στόχο να ανακαλύψουν τις αρνητικές σκέψεις των παιδιών και να τις 

αναδομήσουν, ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές και να βελτιώσουν την εικόνα που έχει το παιδί τόσο 

για τον εαυτό του όσο και για τον κόσμο που τον περιβάλλει και με τον οποίο αλληλεπιδρά. Εν τέλει, 

είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την επίδραση του 

άγχους και την εμφάνιση διαταραχών όπως η Διαταραχή Πανικού στα παιδιά, καθότι τα δεδομένα 

είναι λίγα, ωστόσο η ανάγκη φαίνεται να μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.  
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Περίληψη  

Σκοπός της έρευνας που πραγματεύεται το υπό μελέτη άρθρο με θέμα «Do the managerial 

characteristics of schools influence their performance?» είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου 

σχετικού με παράγοντες εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Η σημαντικότητα του άρθρου έγκειται 

στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας συνέβαλαν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής 

στην Ιταλία. Στην παρούσα μελέτη αρχικά αναλύονται οι θεωρητικές πτυχές της σχολικής βελτίωσης 

και αποτελεσματικότητας ενώ δίδεται έμφαση στην σημαντικότητα του Δυναμικού Μοντέλου 

Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) για ουσιαστική σύζευξη των Ερευνών για την 

Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα (ΕΕΑ) και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας (ΕΒΑ). 

Ακολούθως και μετά από εκτενή περίληψη του υπό μελέτη άρθρου ακολουθεί η κριτική ανάλυσή 

του. Συμπεραίνεται ότι: α) από τους παράγοντες που συντελούν στη βελτίωση του σχολείου μερικοί 

έχουν χαρακτήρα οργανωσιακό, όπως η ηγεσία και η έμφαση στη διδασκαλία, και άλλοι καθορίζουν 

το κλίμα και την κουλτούρα των σχολείων β) είναι σημαντική η αυτονομία του ηγέτη προκειμένου 

να προωθείται η καινοτομία. 

  

Λέξεις κλειδιά: σχολική αποτελεσματικότητα, βελτίωση αποτελεσματικότητας, ηγεσία 

1. Εισαγωγή 

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης 

(Fullan, 1985). Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα επομένως οφείλει να συμβάλλει στην προετοιμασία των 

μαθητών ώστε αυτοί να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στις κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που 

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/emotion-focused-therapy
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/emotion-focused-therapy
https://researchonline.jcu.edu.au/38938/1/38938%20Khan%20and%20Francis%202015.pdf
https://washingtoncenterforcognitivetherapy.com/philosophy-of-treatment/evidence-based-treatment/emotion-focused-therapy/
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https://www.therapistaid.com/therapy-guide/strengths-based-therapy


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

523 

 

λαμβάνουν χώρα εξοπλίζοντάς τους με τις ανάλογες γνώσεις και δεξιότητες (Φλουρής, 1983). 

Γι’αυτό και η έρευνα από τη δεκαετία του 1960 εστιάζει στην σχολική αποτελεσματικότητα 

(Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012), σύμφωνα με την οποία κύριος σκοπός της λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών οργανισμών είναι η προαγωγή της μάθησης (ο.π.). Η βάση, ωστόσο, για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών σχολείων είναι η συνεχής ποιοτική βελτίωση όλων των δομικών στοιχείων τους 

(Πασιαρδής, 2004 · Σαββίδης, 2012). 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τους οργανωσιακούς και διοικητικούς 

παράγοντες που επιδρούν στη σχολική αποτελεσματικότητα μετρώμενη μέσω των μαθητικών 

επιδόσεων. Αυτός είναι και ο σκοπός του υπό μελέτη άρθρου, η κριτική ανάλυση του οποίου αποτελεί 

και το θέμα της εργασίας μας. Επιπλέον, στόχο έχει την εξεύρεση των σχετικών δεικτών - χρήσιμη 

γνώση για τη βιβλιογραφία γενικότερα - η προσθήκη των οποίων θα συμβάλει στη βελτίωση και 

ολοκλήρωση των τεστς επιδόσεων, τα οποία δόθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Συστήματος της Ιταλίας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του 

Ιταλικού Εκπαιδευτικού συστήματος.  

Το θέμα θα προσεγγισθεί θεωρητικά και πρακτικά. Μετά την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και την ανάπτυξη των θεωρητικών πτυχών της σχολικής αποτελεσματικότητας και 

βελτίωσης θα ακολουθήσει η περίληψη του άρθρου με παρουσίαση των επιμέρους στοιχείων του. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κριτική ανάλυση των ιδιαιτέρων πτυχών του από θεωρητική και 

επιστημονική άποψη εστιάζοντας στα θετικά και αρνητικά στοιχεία συνδυάζοντας, βέβαια, όσα 

αφορούν στην έρευνα για τη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα. Τέλος θα αναφερθούν τα 

συμπεράσματα της εργασίας.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Θεωρητικές Πτυχές της Σχολικής Αποτελεσματικότητας/Βελτίωσης 

 O όρος σχολική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα της εκπαίδευσης να 

υλοποιεί τους άμεσους και απώτερους σκοπούς που έχει θέσει (Lezotte, 1989, οπ. αναφ. Πασιαρδής, 

2004). Ανάλογα, βέβαια, με τη θεώρηση της σχολικής αποτελεσματικότητας η απόδοση του όρου 

ποικίλλει στη διεθνή βιβλιογραφία. Αποτελεσματική σχολική μονάδα είναι αυτή που μπορεί να 

αποδείξει ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της υπάρχει ποιότητα (Πασιαρδής, 2005), και αυξάνεται μέσα 

από τη δυναμική της αλλαγής, της εξέλιξης, της βελτίωσης (Μπελαδάκης, 2007). Αποτέλεσμα της 

συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων 

υπηρεσιών (Ζωγόπουλος, 2003 · Πασιαρδής, 2004 · Σαββίδης, 2012). 

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) (Deming,1986) είναι η θεωρία που έχει ως βασική αρχή 

την ύπαρξη στόχου διαρκούς βελτίωσης και οδηγεί στην δυναμική σχέση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με τη συμμετοχή, βέβαια, όλων των στελεχών 

του (Aθανασούλα-Ρέππα, 2008 · Ζάβλανος, 2003 ∙ Κατσαρός, 2008 · Πασιαρδής, 2004). Ωστόσο, 

από τις έρευνες για τα αποτελεσματικά σχολεία κατεδείχθησαν οι εξής σημαντικοί παράγοντες 

αποτελεσματικότητας ενός σχολείου: η εκπαιδευτική ηγεσία, ως η δύναμη εκείνη που ωθεί τους   

ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά για την υλοποίηση κοινών στόχων (Kenzevich, 1975 

· Μπουραντάς, 2005), οι υψηλές προσδοκίες για τα μαθησιακά αποτελέσματα, η έμφαση στη 

διδασκαλία, το υγιές σχολικό κλίμα, η μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η 

συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου, καθώς 

και η παροχή χωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο (Πασιαρδής, 2004 · Σαββίδης, 2012). 

Όσον αφορά στις προσεγγίσεις μέτρησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας αυτή καθορίζεται 

με: α) κριτήριο τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα β) τη χρήση προσθετικών μορφών αξιολόγησης 

γ) την αξιοποίηση πολυεπιπέδων μοντέλων ανάλυσης και δ) τη διερεύνηση της ύπαρξης 

διαφοροποιημένης αποτελεσματικότητας (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012).  

Σχετικά με τα θεωρητικά μοντέλα μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

έργου αναφέρονται τα: α) επίτευξης στόχων και σκοπών β) αξιοποίησης πηγών γ) λειτουργικής 
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διαδικασίας δ) ικανοποίησης των εμπλεκομένων φορέων ε) λογοδοσίας στ) επίλυσης προβλημάτων 

και ζ) συνεχούς επαγγελματικής βελτίωσης (ο.π.). Επιπρόσθετα, τα θεωρητικά σχήματα 

εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας προέρχονται από τους χώρους: α) της οικονομίας β) ψυχολογίας 

και της κοινωνιολογίας (ο.π.). Όμως, λόγοι αδυναμιών έφεραν την ανάπτυξη ενός ολιστικού 

μοντέλου, το οποίο εντοπίζοντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραγόντων οδηγεί στην ανάπτυξη 

συστημικών παρεμβατικών προγραμμάτων και μηχανισμών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και της 

σχολικής μονάδος (ο.π.).  

Από τα πολυεπίπεδα μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας έμφαση δίδεται στο 

Δυναμικό μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ) (Creemers & Kyriakides, 2008 · 

2010), το οποίο αποτελεί το πιο σύγχρονο θεωρητικό σχήμα της Έρευνας για την Εκπαιδευτική 

Αποτελεσματικότητα (ΕΕΑ) (ο.π.). Σύμφωνα με την ΕΕΑ, κύριος σκοπός της σχολικής μονάδας και 

του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα είναι η μάθηση (Creemers & Kyriakides, 2010 · 

Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012). Επομένως οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία έχει αξία μόνο 

όταν υπάρχει βελτίωση στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012). 

Ουσιαστική σύζευξη της ΕΕΑ και Έρευνας Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας (ΕΒΑ) είναι 

δυνατή αξιοποιώντας το Δυναμικό μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ), το οποίο 

μπορεί να βοηθήσει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές βελτίωσης της σχολικής 

αποτελεσματικότητας, προϋπόθεση για τη βελτίωση της οποίας είναι η συνεργασία των 

εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή, ερευνητών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών (Κυριακίδης & 

Δημητρίου, 2012).  

2.2. Περίληψη του Άρθρου 

2.2.1. Εισαγωγή 

Στην εισαγωγή του υπό μελέτη άρθρου γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση πριν και μετά την 

έρευνα Coleman (Coleman et al.,1966), αφού αποτελεί σταθμό στην ιστορία της έρευνας για τη 

σχολική αποτελεσματικότητα. Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορά γίνεται από 

τους Οικονομολόγους στην επίδραση των πόρων στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ακολούθως οι 

συγγραφείς εστιάζουν στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού η έρευνα αφορά σε αυτό και 

περιγράφεται εξελικτικά η προσπάθεια αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο παρόλα 

αυτά παραμένει συγκεντρωτικό. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη χορήγηση των τυποποιημένων τεστς 

(Ιnvalsi, 2009), τα οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο το 2007/2008 για τη 

μέτρηση της σχολικής απόδοσης στο πλαίσιο της προαναφερθείσας προσπάθειας για την 

αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Τέλος, αναφέρεται ο σκοπός της παρούσας έρευνας που είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των 

οργανωσιακών και διευθυντικών χαρακτηριστικών των σχολείων και ειδικότερα να εξατομικευτούν 

οι παράγοντες - οργανωσιακοί και διευθυντικοί - που έχουν σχέση με τις υψηλές σχολικές επιδόσεις 

μετρώμενες μέσα από τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Οι συγγραφείς, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 

των οποίων έχουν σχέση με την Οικονομία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση, συμμετέχουν στην 

διαμόρφωση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ιταλία. Ένας υποστόχος αυτής της μελέτης είναι να 

προταθεί ως βελτίωση  μια μεθοδολογική  προέκταση  των εθνικών τυποποιημένων τεστς επιδόσεων 

Ιnvalsi, τα οποία διαχειρίζεται η Ιταλική Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης για το Εκπαιδευτικό 

Σύστημα.  

Η έρευνα απευθύνεται στα σχολεία του ιδιωτικού τομέα, διότι μέσω της αυτονομίας, την οποία 

χαίρουν, όσον αφορά στις διευθυντικές και οργανωσιακές αποφάσεις, επέρχεται διαφοροποίηση 

ανάμεσα σε αυτά τα σχολεία, σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα, όπου οι αποφάσεις για τη λειτουργία 

των σχολείων έρχονται κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Παιδείας και οι αυστηροί κανόνες 

περιορίζουν την αυτονομία σε κρίσιμα ζητήματα. Eπελέγη η Lombardy της Βόρειας Ιταλίας για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, επειδή είναι η πλέον ανεπτυγμένη οικονομικά περιοχή της χώρας και 
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αντιπροσωπεύει αναλογικά μεγάλο μέρος του Ιταλικού δημοσίου και ιδιωτικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

2.2.2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Στο θεωρητικό μέρος οι ερευνητές αναφέρονται στις θεωρίες στις οποίες βασίστηκαν, όπως: 

α) στο διοικητικό εκπαιδευτικό μοντέλο των έξι κατηγοριών των Bush and Glover (2003), β) στο 

θεωρητικό μοντέλο των Lee, Bryk και Smith (1993), στα αποτελεσματικά σχολεία (Scheerens, 2000), 

στους δείκτες σχολικής διαδικασίας (Sweetland and Hoy, 2000) κ.ά. Σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες 

θεωρίες: α) το σχολείο είναι ένας οργανισμός, όπου το πολιτιστικό στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας 

και οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο ως επαγγελματίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και εφαρμογής τους αλληλεπιδρώντας με τη διευθυντική ομάδα β) υιοθετείται «σύστημα» δεικτών 

για τη μέτρηση των σχολικών διαδικασιών γ) λειτουργικά και διοικητικά χαρακτηριστικά χωρίζονται 

στις κατηγορίες δεικτών: σχολικές δραστηριότητες, σχολικό κλίμα, εκπαιδευτικοί, διαχείριση, 

δραστηριότητες υλοποιούμενες από τους εμπλεκόμενους φορείς και πηγές χρηματοδότησης του 

σχολείου (κατηγορία προστεθείσα από τους Οικονομολόγους). 

2.2.3. Μεθοδολογία 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της στηρίζεται στις αρχές της έρευνας δράσης ακολουθώντας 

ποσοτική προσέγγιση. Μετά τη σύνταξη ενός προσχεδίου του ερωτηματολογίου, την τροποποίηση 

και επικαιροποίηση από τα μέλη της ομάδας εστίασης στάλθηκε σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Το 

δείγμα των σχολείων χωρίστηκε σε δύο ομάδες, υψηλών και χαμηλών επιδόσεων, βάσει των 

βαθμολογιών που πέτυχαν στα τυποποιημένα τεστς Ιnvalsi. Όμως, το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 

μικρότερο του 50%. Παρόλα αυτά ή έρευνα κρίθηκε αξιόπιστη. Η ανάλυση δεδομένων έγινε μέσω 

περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.  

 2.2.4. Αποτελέσματα 

Κατά τους συγγραφείς τα αποτελέσματα μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο οδηγό για τους 

διευθυντές των σχολείων και όσους θα ήθελαν να επιχειρήσουν αλλαγές. Τα διοικητικά και 

οργανωτικά χαρακτηριστικά των σχολείων με υψηλές επιδόσεις είναι: 1) η χρήση δομημένων τεστς 

για τη μέτρηση των μαθητικών επιδόσεων 2) η χρήση των αποτελεσμάτων της πρακτικής 

αξιολόγησης, ως ανατροφοδότησης για συνακόλουθη παρέμβαση 3) η παροχή ειδικών υπηρεσιών 

για μαθητές, που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες ( μετανάστες και άτομα με ειδικές ανάγκες) 4) η 

διάθεση συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 5) το υψηλό επίπεδο αυτονομίας στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων εκ μέρους του διευθυντή. Τα αποτελέσματα συγκλίνουν με τα 

αποτελέσματα πρόσφατης - τότε - έρευνας που διεξήχθη από τους Κyriakides et al. (2010). 

Χρησιμοποιώντας το δυναμικό μοντέλο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας (Creemers & 

Kyriakides, 2006, 2008) οι συγγραφείς συμφωνούν ότι σε σχολικό επίπεδο στους κύριους παράγοντες 

που σχετίζονται με υψηλότερα σχολικά αποτελέσματα είναι η πολιτική του σχολείου για τη 

διδασκαλία και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης. 

2.2.5. Πρωτοτυπία/Αξία 

Μερικοί από τους δείκτες που συλλέχθηκαν σε αυτήν την μελέτη θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στο πρωτόκολλο των τυποποιημένων τεστς Invalsi, ως μέσα συλλογής 

επιπρόσθετης πληροφόρησης για τον ρόλο του σχολείου στην απόδοση των μαθητών. 

  2.2.6. Περιορισμοί/Εισηγήσεις 

Περιορισμό της έρευνας αποτελεί η εστίαση στον ιδιωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει 

εισήγηση για εγκυροποίηση της έρευνας στον δημόσιο τομέα. Οι συγγραφείς, επίσης, εισηγούνται: 

α) (ως οικονομολόγοι) μεγαλύτερη σύζευξη ανάμεσα στην οικονομία της εκπαίδευσης και την 
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έρευνα για τη εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα β) περισσότερη προσοχή κατά τον σχεδιασμό 

μεγάλων κλιμάκων αξιολόγησης, όπως είναι τα Ιταλικά τυποποιημένα τεστς του Ιnvalsi, ΟΟΣΑ, 

PISA γ) στο μέλλον η εμπειρική έρευνα να είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική θεωρία 

δ) διερεύνηση των δημοσίων σχολείων στοχεύοντας στην αύξηση αυτονομίας τους, προκειμένου να 

προωθείται η καινοτομία. 

2.3. Κριτική Ανάλυση του Άρθρου 

2.3.1. Θετικά στοιχεία 

Αναφερόμενοι στα δομικά στοιχεία του παρόντος άρθρου κρινόμενο σύμφωνα με τον Οδηγό 

Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (APA, 2009) 

παρατηρούνται τα εξής: Έχει τίτλο και δομή άρθρου με δυνητικά δημοσιεύσιμη μορφή σε 

επιστημονικό περιοδικό. Ο τίτλος ιδιαίτερα ευρηματικός και κατατοπιστικός ενημερώνει τον 

αναγνώστη για το θέμα που θα απασχολήσει τον συντάκτη του άρθρου. Η εισαγωγή παρόλα αυτά 

θεωρείται πολύ εκτεταμένη και περιλαμβάνει μέρη που πιθανώς έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο 

κυρίως μέρος του άρθρου. Το άρθρο περιέχει αρκετά διαγράμματα και πίνακες κατατοπιστικούς, που 

προσδίδουν στην κατανόηση και διασαφήνιση των δεδομένων. 

Θεωρείται, επίσης, ότι συμβάλλει στη βελτίωση του θεωρητικού υπόβαθρου της ΕΕΑ, εφόσον 

το θεωρητικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί αφορά σε δείκτες χρήσιμους για διαδικασίες αξιολόγησης 

εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων. Δεύτερον, πρωτοτυπία της έρευνας - με ειδική αναφορά 

στην Ιταλία - αποτελεί το γεγονός ότι μερικοί από τους συλλεχθέντες δείκτες θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στο πρωτόκολλο των τυποποιημένων τεστς Invalsi δημιουργώντας ένα ad hoc 

ερωτηματολόγιο, αφού προσθέτουν πληροφορίες για τον ρόλο του σχολείου στην απόδοση των 

μαθητών. 

Η σύγκλιση των αποτελεσμάτων με αυτά της έρευνας των Κyriakides et al. (2010) ενισχύει την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της. Σύμφωνα με το υιοθετούμενο ΔΜΕΑ (Creemers & Kyriakides, 2006, 

2008) οι συγγραφείς συμφωνούν ότι σε σχολικό επίπεδο οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με 

υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: 1) η πολιτική του σχολείου για τη διδασκαλία (π.χ. για 

τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας) και 2) η πολιτική του σχολείου για τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος μάθησης. Τα αποτελέσματα, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, μπορεί να αποτελέσουν 

ένα χρήσιμο οδηγό για τους διευθυντές των σχολείων και διαχειριστές, οι οποίοι θα ήθελαν να 

επιχειρήσουν κάποιες αλλαγές. Άρα προσθέτει χρήσιμη γνώση στη σχετική βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά στην υιοθέτηση «συστήματος» δεικτών για τη μέτρηση και περιγραφή της 

σχολικής διαδικασίας - έστω κι αν αυτή βασίζεται σε παλαιότερη βιβλιογραφία - φαίνεται αποτελεί 

την καλύτερη επιλογή, αφού συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότεροι παράγοντες της σχολικής 

αποτελεσματικότητας, αποδεκτοί και από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Πασιαρδής, 2004 · Σαββίδης, 

2012). Πιο συγκεκριμένα μέσω «οικογενειών» δεικτών υιοθετούνται μοντέλα, όπως το μοντέλο 

λογοδοσίας (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012), το μοντέλο που στηρίζεται σε κοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012) στο πλαίσιο της πολιτικής για παροχή ποιότητας και 

ίσων ευκαιριών σε μη «προνομιούχους» μαθητές, το μοντέλο της αξιοποίησης πηγών (ο.π.) σχετικών 

με τη χρήση διδακτικών μέσων για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Σαφής είναι, ωστόσο, η υιοθέτηση του μοντέλου συνεχούς επαγγελματικής βελτίωσης 

(Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012) με την ύπαρξη δεικτών εκπαίδευσης και ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους (μοντέλο επίλυσης προβλημάτων) (ο.π.) 

και την ικανοποίηση από την απόδοσή τους (μοντέλο της ικανοποίησης των εμπλεκομένων φορέων) 

(ο.π.). Αυτό με τη σειρά του καταλήγει στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων και σκοπών 

(μοντέλο επίτευξης στόχων και σκοπών) (ο.π.) αξιοποιώντας τις πηγές και την παρεχόμενη 

υποστήριξη (μοντέλο αξιοποίησης πηγών) (ο.π.) χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες πρακτικές 

(μοντέλο λειτουργικής διαδικασίας) (ο.π.). Προς αυτήν την κατεύθυνση στη διεθνή βιβλιογραφία, 

επίσης, η επιμόρφωση (Παπαναούμ, 2003) και ανάπτυξη προσωπικού (Βrauckmann & 
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Pashiardis,2011 · Πασιαρδής, 2012) αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. 

Οι συγγραφείς, ως ειδικοί της Οικονομικής Επιστήμης, συμπεριέλαβαν στις ομάδες δεικτών τη 

χρηματοδότηση, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας (Πασιαρδής, 2004·  Σαββίδης, 2012), όπως προαναφέρθηκε. Εξάλλου, τα 

μοντέλα της εκπαιδευτικής παραγωγής στηρίζονται στην πεποίθηση ότι η αύξηση των δαπανών 

μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012). Οι 

επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών μονάδων στηρίζονται στο μοντέλο συνεχούς βελτίωσης, ικανοποίησης 

των εμπλεκομένων φορέων, επίτευξης στόχων κ.ά.. 

Το μοντέλο που στηρίζεται στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής ψυχολογίας είναι διακριτό 

μέσω των δεικτών της μεταβλητής του διδακτικού χρόνου που προβάλλεται και από το μοντέλο 

εκπαιδευτικής παραγωγής, την ποιότητα της διδασκαλίας, τα οποία συμπεριλαμβανομένης και της 

παροχής ευκαιριών μάθησης αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες αποτελεσματικότητας 

σύμφωνα με έρευνες στην Κύπρο (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012). Απουσιάζουν βέβαια, σημαντικοί 

παράγοντες (π.χ. παρώθηση, κίνητρα, αυτοπεποίθηση), οι οποίοι σύμφωνα με έρευνες στην 

Ολλανδία επιδρούν σημαντικά στις επιδόσεις των μαθητών (ο.π.). 

Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με το σχολείο στοχεύοντας στην προώθηση του 

παιδαγωγικού έργου είναι παράγοντας αποτελεσματικότητας (Πασιαρδής, 2004 · Σαββίδης, 2012). 

Σύμφωνα με τους Morrison (2002), Hoffman, Hoffman και Guldemond (2002) εκτός των άλλων 

αποτελεσματικό είναι το σχολείο που είναι ανοικτό στην κοινωνία και έχει άριστη συνεργασία με 

τους κοινωνικούς φορείς (γονείς, κοινότητα, εκκλησία, κτλ). 

Σημαντική παρουσία αποτελεί ο δείκτης που αναφέρεται στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών 

σε συχνά διαστήματα, καθώς καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της ΔΟΠ, τα αποτελέσματα της οποίας 

φαίνονται σε βάθος χρόνου (Πασιαρδής, 2004). Το σταθερό προσωπικό θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της ΔΟΠ. 

Το κλίμα με μεγάλη ποικιλία στη συμμετοχή δεικτών διευκολύνει τη συνεργασία, 

αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον αλλά και 

τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων. 

2.3.2. Αρνητικά στοιχεία 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο με την πρώτη ανάγνωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι η έρευνα δεν 

στηρίζεται σε πιο σύγχρονες θεωρίες [π.χ. το θεωρητικό μοντέλο των Lee et al.,(1993), τα 

αποτελεσματικά σχολεία (Scheerens, 2000) και δείκτες σχολικής διαδικασίας (Sweetland and Hoy, 

2000), την οργανωσιακή «υγεία» των σχολείων (Smith, 2002), το σχολικό κλίμα (Goddard et al., 

2000 · Hoy and Hannum, 1997 · Hoy et al., 1990)]. Το ίδιο διαπιστώνεται και από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας, που ωστόσο είναι πλούσια. 

Επιπλέον, παρότι έχει γίνει αναφορά ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει υιοθετήσει το ολιστικό 

μοντέλο παρατηρείται ότι: Α) δεν εξετάζονται τυχόν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους παράγοντες 

(Creemers, Kyriakides & Sammons, 2010). Β) δεν τονίστηκε η ανάγκη διεξαγωγής διαχρονικής 

έρευνας πέραν του ενός έτους για τον υπολογισμό της επίδρασης κάθε παράγοντα στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012). Γ) η έρευνα δεν 

λαμβάνει υπόψη της τη διαφοροποιημένη αποτελεσματικότητα, αφού θεωρεί ότι όλοι οι παράγοντες 

αποτελεσματικότητας έχουν την ίδια επίδραση σε διαφορετικά συγκείμενα. 

Επίσης, δεν χρησιμοποιήθηκε η διάσταση «συχνότητα» για τη μέτρηση της επίδρασης των 

παραγόντων αποτελεσματικότητας (Κυριακίδης & Αντωνίου, 2012), ούτε λήφθηκε υπόψη η αρχή 

της συνέπειας μεταξύ των αποτελεσματικών χαρακτηριστικών εντός του ίδιου επιπέδου και μεταξύ 

των διαφορετικών επιπέδων (Creemers,1994).  

Σχετικά με τη μεθοδολογία παρατηρούνται τα εξής: α) Πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη, 

λόγω της μικρής ανταπόκρισης από μέρους του δείγματος παρότι κρίθηκε αξιόπιστη. β)Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν με χρήση ερωτηματολογίου. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η μικτή προσέγγιση με 
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στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά, αφού με την τριγωνοποίηση (triangulation) επιδιώκεται η σύγκλιση 

και διασταύρωση των αποτελεσμάτων ( Κενδέου & Πασιαρδής, 2011 · Creswell, 2008). γ) Δεν 

αναφέρεται το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων. 

Μετά από προσεκτική μελέτη του συγκεκριμένου άρθρου και ιδιαίτερη φροντίδα έγινε η 

παραπάνω κριτική, λαμβάνοντας  υπόψη, βεβαίως, ότι το υπό μελέτη άρθρο αφορά σε άρθρο 

εγκεκριμένο από κριτές αρχικά και ακολούθως δημοσιευμένο σε επιστημονικό και διεθνούς 

εμβέλειας περιοδικό, γεγονός που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Έγινε προσπάθεια αποφυγής 

υπερβολικής κριτικής που οδηγεί στον σχολαστικισμό. Εξάλλου η αρνητική κριτική έχει αξία όταν 

έχει στοιχεία θετικής αντιπροσφοράς. 

3. Συμπεράσματα 

Kάθε εκπαιδευτικό σύστημα επηρεαζόμενο από τις κοινωνικές πολιτικές και οικονομικές 

αλλαγές που συντελούνται προσπαθεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες και να 

εκπληρώσει πληρέστερα την αποστολή του βοηθώντας τις σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά.  

Στην παρούσα έρευνα οι συγγραφείς στοχεύοντας στον εντοπισμό σχέσεων ανάμεσα στα 

μαθησιακά αποτελέσματα και σε αποκομμένους παράγοντες εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

χωρίς, όμως, να εξετάζουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες - αδυναμία του 

ολιστικού μοντέλου του Creemers - κατέληξαν στην ταυτοποίηση των πέντε διοικητικών 

χαρακτηριστικών για τη σχολική αποτελεσματικότητα: 1) η χρήση δομημένων τεστς για τη μέτρηση 

των μαθητικών επιδόσεων 2) η χρήση των αποτελεσμάτων της πρακτικής αξιολόγησης, ως 

ανατροφοδότησης για συνακόλουθη παρέμβαση 3) η παροχή ειδικών υπηρεσιών για μαθητές, που 

ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες ( μετανάστες και άτομα με ειδικές ανάγκες) 4) η διάθεση 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 5) υψηλό επίπεδο αυτονομίας στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων εκ μέρους του διευθυντή. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του διευθυντή αποτελεί την 

κινητήρια δύναμη που θα εμπνεύσει το όραμα και θα κατευθύνει στον στόχο. Η διεύρυνση, ωστόσο, 

του ερευνητικού πεδίου της ΕΕΑ κρίνεται αναγκαία για την χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η συγκεκριμένη εργασία θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για κάθε εμπλεκόμενο φορέα για τη βελτίωση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας.  
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Περίληψη 

Στην αυγή του 21ου αιώνα, ο εκπαιδευτικός μουσικής στα σύγχρονα σχολεία καλείται να 

εκπαιδεύσει τους μαθητές τόσο στη συμβατική όσο και στη σύγχρονη μουσική θεωρία και πρακτική. 

Η σύγχρονη προσέγγιση στη μάθηση και τη σύνθεση της μουσικής και ιδιαίτερα της σύγχρονης 
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μουσικής, απαιτεί γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προερχόμενες από διεπιστημονικούς τομείς. 

Γνώσεις πάνω στα ηλεκτρονικά, τη φυσική, τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών και των 

ανθρωπιστικών σπουδών συγχωνεύονται με τη γνώση της τέχνης της μουσικής, κατά τη διαδικασία 

σύνθεσης και παραγωγής διαφορετικών σύγχρονων ειδών μουσικής. Οι μαθητές, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης και εκτέλεσης τόσο συμβατικής όσο 

και σύγχρονης μουσικής, που περιλαμβάνουν τη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

μουσικού λογισμικού, ώστε να επεκτείνουν τη μουσική τους αισθητική και την κουλτούρα τους, 

όπως επίσης να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη μουσική τους μνήμη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

μουσικής αναμένεται να διδάξουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών στυλ και τεχνικών. Η επιστήμη και η 

τεχνολογία αποτελούν μέρος της μουσικής πρακτικής στα σχολεία, όπως και στη μουσική 

βιομηχανία. Η μουσική έχει γίνει ένα διεπιστημονικό μάθημα, ικανό, περισσότερο σήμερα από ποτέ, 

να εκπαιδεύσει και να διαμορφώσει προσωπικότητες στο σχολείο. Οι καθηγητές μουσικής έχουν 

υιοθετήσει τον ευρύτερο ρόλο των εκπαιδευτικών μουσικής, για τους μαθητές που πρέπει να 

προετοιμαστούν στο σχολείο, για να είναι ισχυροί και υγιείς κατά την είσοδό τους στην κοινωνία. Η 

επιστημονική και εμπειρική έρευνα συνεχίζει να διεξάγεται και να παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τη 

σκόπιμη χρήση μουσικής, από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε τάξη. Αυτό το 

άρθρο, βασισμένο σε προηγούμενη έρευνα και εκτεταμένη διδακτική εμπειρία, παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς μουσικής επιτυχημένες και πολύτιμες πρακτικές για την ενσωμάτωση της 

ηλεκτροακουστικής μουσικής στο σχολικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης, εφαρμόσιμες σε 

δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θετικές επιρροές στην μάθηση και στις διαπροσωπικές 

σχέσεις στη σχολική κοινότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, ηλεκτροακουστική μουσική, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

1. Εισαγωγή 

Η επίδραση της μουσικής στη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών έχει γίνει αντικείμενο 

εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει αποδειχθεί ότι στα 

σύγχρονα σχολεία η μουσική επηρεάζει θετικά τον χαρακτήρα και τις αξίες των μαθητών, 

συνεισφέρει αποτελεσματικά στην διαχείριση και λύση συγκρούσεων και βίας στο σχολικό 

περιβάλλον, βοηθάει στην προσαρμογή των μαθητών ενισχύοντας τα μαθησιακά τους κίνητρα, 

βελτιώνει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την έκφραση και την συνεργασία, ενώ περιορίζει και 

ελέγχει τον ρατσισμό και την διαφορετικότητα και επιπρόσθετα αυξάνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες, 

με το να βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία (Lazanov, 1960, Brewer, 1995α, Brewer, 1995β). 

Θα μπορούσε άραγε η ηλεκτροακουστική μουσική να έχει το ίδιο αντίκτυπο στους μαθητές? Πολλοί 

ηλεκτροακουστικοί συνθέτες και θεωρητικοί όπως ο Trevor Wishart (1994, 1996), ο Barry Truax 

(1992), ο Dennis Smalley (1992), η Vassileia Boura (2007), έχουν εκφράσει θεωρίες και μεθόδους 

για το πως μπορεί η ηλεκτροακουστική μουσική να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας και έκφρασης για 

το ευρύτερο κοινό. 

 Ως ηλεκτροακουστικός συνθέτης και παράλληλα εκπαιδευτικός μουσικής στην 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση για πάνω από 22 χρόνια, έχω εφαρμόσει 

την διαθεματικότητα της ηλεκτροακουστικής μουσικής στη διδασκαλία μου και έχω παρατηρήσει 

την επίδρασή της στους μαθητές τόσο στη μάθηση, στη διαμόρφωση μουσικής αισθητικής και 

στάσεων ζωής, όσο και στη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων και του επαγγελματικού 

προσανατολισμού τους. Έχω παρατηρήσει τους κοινωνικούς δεσμούς και τις διασυνδέσεις που 

επιτυγχάνονται μεταξύ σχολείου και κοινωνίας μέσω των ηλεκτροακουστικών μουσικών δράσεων 

και εμπειριών. 

 Η συστηματική προσπάθεια να εφαρμόσω πρακτικές ηλεκτροακουστικής μουσικής μάθησης 

και εμπειρίας στην τάξη, ενισχύθηκε από την έγκριση πέντε Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

βιωματικών δράσεων στα πλαίσια του Νέου Σχολείου (2011), σύμφωνα με το ανανεωμένο 
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πρόγραμμα για την σχολική και κοινωνική ζωή για τα Ελληνικά Σχολεία, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέσω των προγραμμάτων έγινε μια συστηματική 

προσπάθεια προσέγγισης των μαθητών και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, μέσω της βελτίωσης 

των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα και έξω από το σχολείο. Στους 

επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονταν η ενίσχυση της συναισθηματικής εκπαίδευσης, η 

καταστολή της ενδοσχολικής βίας, του ρατσισμού και της διαφορετικότητας. Η καθιέρωση ενός 

θετικού περιβάλλοντος μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, των καθηγητών, των 

γονέων/κηδεμόνων και της Διεύθυνσης του σχολείου στοχεύει στην βελτίωση της μάθησης, στην 

διευκόλυνση της ένταξης των μαθητών και της αφομοίωσής τους, προωθεί την ευημερία και την 

ευεξία της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Με άξονα τους παραπάνω στόχους, η ηλεκτροακουστική 

μουσική χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την επίτευξη διαθεματικής προσέγγισης διδασκαλίας του 

μαθήματος της μουσικής στο σχολείο. Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες μεταξύ εμού και των 

συναδέλφων εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, ιδιωτικών και 

δημόσιων φορέων και συλλόγων. Οι ηλεκτροακουστικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

διαφορετικά σχολεία (Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, Γυμνάσια 8ο, 3ο, 6ο και 11ο Ηρακλείου) 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά, ανεξάρτητα ή μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, από το 2011 έως το 

2017. 

 Η διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής της ηλεκτροακουστικής μουσικής αποσκοπούσε 

όχι μόνο στην εμπειρική εκμάθηση της ύλης, όπως αυτή ορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

της μουσικής, αλλά και στο να γνωρίσουν οι μαθητές και η σχολική κοινότητα το σύγχρονο αυτό 

είδος μουσικής. Επιπρόσθετα στόχος μου ήταν να διερευνηθεί εάν μέσω των ηλεκτροακουστικών 

δράσεων και δραστηριοτήτων οι μαθητές υποβοηθούνταν στο να αναπτύξουν δεξιότητες έκφρασης 

και επικοινωνίας, ικανές να τους εξασφαλίσουν ευεξία κι ευημερία ως μελλοντικοί πολίτες. 

 Η ηλεκτροακουστική μουσική ως η σύγχρονη τέχνη των ήχων (art of noises, acousmatic 

music, electronic music, sonic arts, soundscapes, electroacoustic music, computer music), από τα 

διάφορα περιβάλλοντα που ζει και κινείται ο άνθρωπος συγχωνεύει διαφορετικά γνωστικά 

αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά, τη φυσική και την πληροφορική, αλλά και την ιστορία και την 

φιλοσοφία και αποτελεί ίσως το ιδανικότερο μέσο για την διαθεματική διδασκαλία της μουσικής 

στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι εμπειρικές ηλεκτροακουστικές 

πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας της μουσικής. 

Καταγράφονται οι θετικές συνέπειες των πρακτικών αυτών στην μάθηση και στην βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών. Εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εντάξουν 

ηλεκτροακουστικές πρακτικές στα πλάνα μαθήματός τους, αλλά και υπεύθυνοι διαμόρφωσης 

σχολικών προγραμμάτων σπουδών θα μπορούσαν να εντάξουν την ηλεκτροακουστική μουσική και 

τις πρακτικές της, ως εναλλακτική μέθοδο διαθεματικής προσέγγισης, στο μάθημα της μουσικής, 

αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Οι διδακτικές μέθοδοι και οι δράσεις που εκτελέστηκαν βασίζονται σε προϋπάρχουσες έρευνες 

σχετικές με την ενσωμάτωση της μουσικής στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο 

(Brewer, 1995a και 1995β), την ενεργή εμπειρία μάθησης με τη χρήση της μουσικής (Τhe Active 

Learning Experiences using music in the classroom (Lazanov, 1960) και το “Mozart Effect” 

(Campbell, 2001). Επίσης ερευνητικά αποτελέσματα από επιστημονικές μελέτες προσαρμόστηκαν 

στην διαδικασία της διαθεματικής ηλεκτροακουστικής διδακτικής, όπως η μελέτη του 

Πανεπιστημίου John Hopkin's για την ένταξη της μουσικής στην διδασκαλία μέσα στην τάξη και το 

πώς η ενσωμάτωση των τεχνών στην διδακτική βοηθάει στην μάθηση μέσα στην τάξη (DeMoss and 

Morris, 2002, National Academies of Sciences, 2018). Αντίθετα όμως με τις προϋπάρχουσες έρευνες, 
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η ηλεκτροακουστική μουσική και όχι η ορχηστρική, ή οποιοδήποτε άλλο είδος μουσικής, 

χρησιμοποιείται στις διαθεματικές διδακτικές πρακτικές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. 

 Οι διδακτικές πρακτικές εφαρμόστηκαν σε μαθητές του γυμνασίου όλων των τάξεων, 

διαφορετικών γνωστικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών επιπέδων, διαφορετικών 

εθνικοτήτων, με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ειδικές ανάγκες, όπως ακριβώς τους συναντάμε μέσα 

στα πλαίσια ενός σύγχρονου σχολείου. Όλοι οι μαθητές χωρίς εξαίρεση συμμετείχαν στα μαθήματα 

μουσικής και στις δράσεις διαθεματικότητας.  

 Η διδασκαλία, η σύνθεση και η εκτέλεση ηλεκτροακουστικής μουσικής μέσα στην τάξη 

προϋπέθετε την χρήση απλών συσκευών αναπαραγωγής ήχου από CD, ηχεία, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, όπως και ελεύθερα λογισμικά επεξεργασίας ήχου και μουσικού κομματιού (sound 

mixing και editing), που όλα τα σχολεία διαθέτουν στα πλαίσια του εργαστηρίου πληροφορικής. 

 Ειδικά προληπτικά μέτρα πάρθηκαν από το σχολείο για τις μετα-σχολικές δραστηριότητες 

και συναντήσεις με τους μαθητές, ενώ έγγραφες άδειες από τους γονείς και τους κηδεμόνες 

ζητήθηκαν. 

 Ο ρόλος μου ως ηλεκτροακουστικός συνθέτης και εκπαιδευτικός μουσικής ήταν η ακριβής 

παρουσίαση της θεωρίας (ιστορία, συνθετικές τεχνικές, είδη ηλεκτροακουστικής μουσικής, 

συνθέτες, πηγές ήχου, λογισμικά και συσκευές μουσικής τεχνολογίας) και της αισθητικής της 

ηλεκτροακουστικής μουσικής και η ενσωμάτωσή της στα πλαίσια του μαθήματος μουσικής με στόχο 

τον εκσυγχρονισμό του, την καλύτερη αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές, την κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος και την ενεργοποίηση κρυφών ταλέντων στους μαθητές, την συνεργατικότητα και την 

καλλιτεχνική έκφραση συναισθημάτων και απόψεων. Εμπειρικά γνωρίζουμε ότι οι μαθητές έλκονται 

από την τεχνολογία και το διαδίκτυο και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά το αποδέχονται ευκολότερα. 

Η μουσική ως παγκόσμια γλώσσα ενώνει τους ανθρώπους. Οπότε η ηλεκτροακουστική μουσική, ως 

συνένωση τεχνολογίας και μουσικής αναμενόταν να έχει θετική επίδραση γνωστικά και 

συμπεριφορικά στους μαθητές. 

 Πολλά από τα μαθήματα μουσικής μεταφέρονταν στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

του σχολείου. Στο 8ο Γυμνάσιο, με την άδεια του Διευθυντή, του υπεύθυνου παιδαγωγικών θεμάτων 

και την στήριξη της σχολικής επιτροπής εγκρίθηκε η παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

την ίδρυση εργαστηρίου μουσικής τεχνολογίας. Ο κάθε σταθμός εργασίας αποτελείτο από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακουστικά κεφαλής, ηχεία, μικρόφωνο, ελεύθερα μουσικά λογισμικά. Στο 

εργαστήριο μουσικής τεχνολογίας πραγματοποιούνταν όλα τα μαθήματα μουσικής και οι ατομικές ή 

ομαδικές εργασίες. Αποτελούσε το ιδανικό μέρος για να διδαχθούν οι μαθητές μουσική τεχνολογία, 

να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν τέχνη. Κατά την διαδικασία εισαγωγής της 

ηλεκτροακουστικής μουσικής στην τάξη, πολλά ηλεκτρακουστικά έργα μουσικής επιλέχθηκαν για 

να ακουστούν και να αναλυθούν. Επιπρόσθετα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Μικροφωνική 

εγκατάσταση σχολείου, βινεοκάμερες, προβολείς, φορητές συσκευές ηχογράφησης ήχου (DAT, 

κονσόλα), μουσικά όργανα και αναλώσιμα υλικά (Cds, καλώδια συνδεσμολογίας, γραφική ύλη). 

2.1.1. Πρακτικές ηλεκτροακουστικής μουσικής εμπειρίας για εφαρμογή μέσα στην τάξη 

 Ελεύθερα μουσικά προγράμματα μίξης και παραγωγής και τεχνικές ακρόασης (διάχυση ήχου 

και panning σε στερεοφωνία) χρησιμοποιήθηκαν για να διδαχθούν διαφορετικά κεφάλαια από τα 

σχολικά βιβλία της μουσικής σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών (Νέο Σχολείο, 2011, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής, 2015). 

 Ξεκινώντας από την Α' Γυμνασίου ο ήχος και οι ιδιότητές του αναλύθηκαν και 

επεξεργάστηκαν σπεκτρομορφολογικά, συνδέοντας την μουσική με την φυσική ακουστική και με τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω των ελεύθερων προγραμμάτων επεξεργασίας ήχου (χροιά, 

ένταση, ύψος, χρόνο) στο διαδίκτυο και δημιούργησαν ηλεκτροακουστικά κομμάτια 3 λεπτών σε 

ατομικές και ομαδικές εργασίες. Προγράμματα διαμόρφωσης παρτιτούρας χρησιμοποιήθηκαν για 

την εκμάθηση της θεωρίας της μουσικής (νότες, αξίες, δυναμικές, ρυθμοί, μέτρα, κλίμακες). 

Πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις ηλεκτροακουστικών έργων. Έγινε αναγνώριση στα διαφορετικά 
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περιβάλλοντα ήχου (soundscapes), μέσω προσεκτικής και συνειδητής ακρόασης, με στόχο να 

επεκτείνουν την μουσική τους μνήμη (musical memory). Έμαθαν τον ρόλο και την σπουδαιότητα 

της σιωπής (silence) τόσο στην μουσική όσο και στην καθημερινότητά τους, με διάφορες ασκήσεις 

σιωπής μέσα και έξω από την τάξη. 

 Στην Β' Γυμνασίου οι μαθητές γνώρισαν την ηλεκτροακουστική μουσική μέσω της 

παράδοσης, της ιστορίας και της πολυπολιτισμικότητας, ακολουθώντας την στη μουσική παράδοση 

κάθε ηπείρου όπως αυτή εισάγεται στο σχολικό βιβλίο της μουσικής. Σε θεωρητικό επίπεδο οι 

μαθητές διδάχθηκαν τη σχέση γεωγραφικών και πολιτισμικών παραγόντων στην διαμόρφωση της 

αισθητικής των τεχνών και ιδιαίτερα της μουσικής, κάτω από το πρίσμα των ιστορικών εξελίξεων 

κάθε τόπου. Από πρακτικής απόψεως, ομάδες μαθητών από διαφορετικά τμήματα κλήθηκαν να 

ενσωματώσουν διαφορετικά παραδοσιακά είδη μουσικής δημιουργώντας ηλεκτροακουστικές 

διασκευές. Με βάση τις διασκευές αυτές, άλλες ομάδες μαθητών δημιούργησαν χορογραφίες τις 

οποίες εκτέλεσαν ζωντανά μέσα και έξω από το σχολείο ως flashmob. Επιπρόσθετες ομάδες μαθητών 

δημιούργησαν ραδιοφωνικές παρουσιάσεις διαφορετικών ειδών ηλεκτροακουστικής μουσικής και 

τις παρουσίασαν στη διάρκεια των διαλειμμάτων από την μικροφωνική εγκατάσταση ώστε να 

ακούγονται σε όλη την αυλή και το κτίριο. 

 Στην Γ' γυμνασίου οι μαθητές ακολουθώντας τα κεφάλαια του βιβλίου της μουσικής, 

γνώρισαν την ιστορική εξέλιξη της μουσικής και τα καλλιτεχνικά κινήματα που διαμόρφωσαν το 

έδαφος για την εξέλιξη της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Αναλύθηκαν σε βάθος και σε σχέση με 

άλλες τέχνες ο ιμπρεσιονισμός, ο νεοκλασικισμός, ο σουρεαλισμός, ο εξπρεσιονισμός και η 

αφηρημένη τέχνη. Διδάχθηκαν οι τεχνολογικές ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην εξέλιξη της 

μουσικής τεχνολογίας και τελικά της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Ανιχνεύθηκαν τεχνικές 

ηλεκτροακουστικής μουσικής στην σύγχρονη μουσική βιομηχανία, στην τηλεόραση, στον 

κινηματογράφο και στην διαφήμιση. Πραγματοποιήθηκε κριτική ακρόαση σύγχρονων μουσικών 

ειδών, ταινιών και διαφημιστικών σποτ. Οι μαθητές εισήχθησαν σε θέματα μουσικής παραγωγής 

ανακαλύπτοντας τον σπουδαίο ρόλο (κοινωνικό και οικονομικό) που διαδραματίζει η μουσική 

τεχνολογία και η ηλεκτροακουστική σύνθεση στην σύγχρονη μουσική παραγωγή, στα 

βιντεοπαιχνίδια, στον κινηματογράφο και στην διαφήμιση. Τονίστηκε η εξέλιξη της 

ηλεκτροακουστικής μουσικής στην Ελλάδα τον 20 αιώνα και η συμβολή των Ελλήνων συνθετών και 

των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην ηλεκτροακουστική σύνθεση. Από πρακτικής απόψεως οι 

μαθητές κλήθηκαν σε ατομικό επίπεδο να συνθέσουν δεκάλεπτα ηλεκτροακουστικής έργα, να 

επενδύσουν ηχητικά ταινίες μικρού μήκους και animation, να δημιουργήσουν διαφημίσεις 

(βιντεοσκόπηση και παραγωγή πρωτότυπης μουσικής) για τηλεόραση, ή ραδιόφωνο και να τις 

παρουσιάσουν στην τάξη. Δημιούργησαν ψηφιακές ηλεκτροακουστικές παρτιτούρες. 

 Παράλληλα με τις εξειδικευμένες δράσεις και πρακτικές για τις επιμέρους τάξεις του 

γυμνασίου, πραγματοποιούνταν συλλογικές εξορμήσεις και δράσεις για όλους τους μαθητές όλων 

των τάξεων, εκτός σχολείου και στα εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας και πληροφορικής. 

- Η ηλεκτροακουστική μουσική ενσωματώθηκε και συμπεριλήφθηκε στο μάθημα της μουσικής 

μέσα στην τάξη, σε όλα τα έτη και τα τμήματα του γυμνασίου, με σκοπό την ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, ως εξής: υπό την μορφή μουσικής υπόκρουσης κατά την 

είσοδο και έξοδο στην τάξη, ακρόαση ως ακουστικό διάλειμμα χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, ακρόαση ως ενεργοποίηση/εγρήγορση κατά τη διάρκεια εργασίας μαθήματος, ακρόαση 

ως ηχητικής ειδοποίησης ποινής (διαπεραστικό, υψίσυχνο απόσπασμα μουσικής) σε παραβατικούς 

μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ακρόαση για οπτικοποίηση ακουστικού ερεθίσματος και 

αποτύπωσης των συναισθημάτων που προκάλεσε μέσω της ζωγραφικής (παραγωγή καλλιτεχνικού 

έργου), ακρόαση για γραπτή αποτύπωση των συναισθημάτων που τους προκλήθηκαν (παραγωγή 

λόγου). 

- Ηχητικοί περίπατοι σε περιβάλλοντα (βιομηχανικά, φυσικά, οικιακά, πόλης) – εξοικείωση 

μαθητών με τις διαφορετικές κατηγορίες ήχων που υπάρχουν. 
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- Ηχογραφήσεις ήχων από πολλαπλές ηχητικές πηγές/δημιουργία βιβλιοθήκης ήχων για τις 

ηλεκτροακουστικές εργασίες και δράσεις. 

- Ασκήσεις σιωπής μέσα στην τάξη. 

- Αποσπασματικά, σε διαφορετικές ενότητες του προγράμματος σπουδών της μουσικής του 

γυμνασίου η ηλεκτροακουστική μουσική προσεγγίζεται διαθεματικά μέσω των διαφορετικών 

γνωστικών αντικειμένων, όπως της φυσικής, της πληροφορικής, των μαθηματικών, της γλώσσας, της 

ιστορίας, της κοινωνιολογίας και της γεωγραφίας, ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή και 

κατανοήσιμη η θεωρία και η πράξη της. 

- Ίδρυση εργαστηρίου μουσικής τεχνολογίας (8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου) για πολλαπλές 

διαθεματικές δραστηριότητες και για έλεγχο θορύβου από το εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να 

αναστείλει τη σωστή ακρόαση και δημιουργία ηλεκτροακουστικής μουσικής. 

- Δημιουργία μικρών ορχηστρικών ομάδων στα πλαίσια της ορχήστρας και της χορωδίας του 

σχολείου. Οι μαθητές πειραματίζονται στο να δημιουργούν σύνθετα ηλεκτροακουστικά είδη που 

συνδυάζουν μουσική με υπολογιστές και ακουστικά μουσικά όργανα, σε διαφορετικά στυλ (ποπ, 

ροκ, παραδοσιακά, ραπ, ορχηστρικά). Τα παραγόμενα μουσικά έργα εκτελούνται σε σχολικές 

συναυλίες και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε μορφή flashmob. 

- Εκτέλεση μικρών και μεγάλων project (ατομικών ή ομαδικών) πάνω στην ηλεκτροακουστική 

σύνθεση και στην μουσική επένδυση για ταινίες/κινούμενο σχέδιο και βιντεοπαιχνίδια με σκοπό την 

διερεύνηση συνθετικών και στιχουργικών κλίσεων και ταλέντων στους μαθητές. Σκοπός ήταν η 

δημιουργία καλλιτεχνικού υλικού για εκτέλεση σε συναυλίες αλλά και συμμετοχή των μαθητών σε 

διαγωνισμούς σύνθεσης, στιχουργικής και τραγουδιού, όπως και η δημιουργία για κάθε μαθητή 

ψηφιακού προρτοφόλιου συνθέσεων ώστε να το εντάξει στο επαγγελματικό βιογραφικό του στο 

μέλλον. 

2.1.2. Πρακτικές ηλεκτροακουστικής μουσικής εμπειρίας για την ευρύτερη σχολική κοινότητα. 

 Η ευρύτερη σχολική κοινότητα ερχόταν σε επαφή με το παραγόμενο ηλεκτροακουστικό 

διαθεματικό υλικό μέσω διαφόρων τρόπων. 

- Δεκάλεπτες ραδιοφωνικού τύπου παρουσιάσεις από τους μαθητές στο διάλειμμα με ομιλία 

και εκτέλεση ηλεκτροακουστικής μουσικής από τα μεγάφωνα του σχολείου. 

- Μουσική υπόκρουση ηλεκτροακουστικής μουσικής κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων. 

- Σχολικές εκδηλώσεις, αιφνίδια μουσικά συμβάντα (flashmobs) και συναυλίες εντός και εκτός 

σχολείου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και δημοτικούς φορείς. 

- Παρουσίαση των ηλεκτροακουστικών εργασιών των μαθητών κατά τη διάρκεια διαλείμματος 

στην αίθουσα συναυλιών του σχολείου με ανοιχτή συμμετοχή καθηγητών και μαθητών. Πολλοί 

μαθητές επέλεξαν να παραβρεθούν στην παρουσίαση αντί να κάνουν το διάλειμμά τους. 

- Παρουσίαση διαθεματικών εργασιών μουσικής με φυσική, μαθηματικά, πληροφορική, 

ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνίας των μαθητών στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 

- Συμμετοχή ομάδας μαθητών σε πρόγραμμα ERASMUS, με ηλεκτροακουστική τους σύνθεση, 

υποψηφιότητα σε διαγωνισμό του προγράμματος για να οριστεί το μουσικό τρέιλερ. Κατάκτηση 2ης 

θέσης μεταξύ πέντε υποψηφιοτήτων από διαφορετικές χώρες. 

- Εκπαιδευτικές εκδρομές σε επαγγελματικά στούντιο ηχογραφήσεων, σε ραδιοτηλεοπτικούς 

σταθμούς, στην Φιλαρμονική Ορχήστρα, στην Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης, στο Τμήμα 

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες 

του χώρου της μουσικής τεχνολογίας και της ηλεκτροακουστικής σύνθεσης και επισκέφθηκαν τις 

εγκαταστάσεις και τους χώρους εργασίας του τομέα. Συνομίλησαν για επαγγελματικό 

προσανατολισμό και επαγγελματικά δικαιώματα. Καθηγητές και γονείς/κηδεμόνες συνόδευαν τους 

μαθητές σε αυτές τις εκπαιδευτικές εκδρομές. 

- Επαγγελματίες μουσικοί και ορχήστρες κλήθηκαν κι επισκέφθηκαν το χώρο του σχολείου 

δίνοντας ανοιχτές ομιλίες και συναυλίες για την σχολική κοινότητα, με την έγκριση της 

περιφερειακής διεύθυνσης. 
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- Ομάδα μαθητών συμμετείχαν σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή για να παρουσιάσουν 

ηλεκτροακουστικό τραγούδι (διασκευή ορχήστρας και χορωδίας του σχολείου). Η ηχογράφηση και 

η μίξη έγινε υπό την επίβλεψή μου στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, για την προώθηση 

στο ευρύ κοινό του χριστουγεννιάτικου παζαριού. 

- Ομάδα μαθητών εκτέλεσε για δύο ώρες σε ζωντανή μετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθμό 

της Αρχιεπισκοπής Κρήτης παραδοσιακές ηλεκτροακουστικές διασκευές τους. 

- Ανοιχτές συναυλίες του σχολείου στο τέλος του χρόνου. Παρουσίαση των προγραμμάτων και 

ενδεικτικών εργασιών/συνθέσεων/projects των μαθητών πάνω στη διαθεματική προσέγγιση της 

ηλεκτροακουστικής μουσικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μια συλλογική και 

συνεργατική προσπάθεια μαθητών και καθηγητών με την συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων και φορέων 

της πόλης του Ηρακλείου. 

- Διαγωνισμό ηλεκτροακουστικής μουσικής σύνθεσης με κριτική επιτροπή τον κ. Δροσουλάκη, 

τον Διευθυντή του σχολείου και την καθηγήτρια μουσικής, σε ανοικτό εκδήλωση της σχολικής 

κοινότητας. Βράβευση τριών πρώτων θέσεων από χορηγίες.  

- Παρακολούθηση σεμιναρίων μουσικής τεχνολογίας από μαθητές γυμνασίου (διοργάνωση 1ο 

ΣΕΚ Ηρακλείου, Τομέας Ηλεκτρολογίας, εργαστήριο Τεχνικών Δικτύων και τηλεπικοινωνιών. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Με την ολοκλήρωση των διδακτικών ετών ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν από τους μαθητές 

όλων των τάξεων του γυμνασίου ώστε να συγκεντρωθούν αποτελέσματα τα οποία θα με βοηθούσαν 

στην αξιολόγηση της δράσης. Επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απόψεις μαθητών και 

γονέων/κηδεμόνων καταγράφονταν ως βάση δεδομένων. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται με 

στατιστική επεξεργασία οι συγκεντρωτικές ανώνυμες απαντήσεις/απόψεις 840 μαθητών και 

γονέων/κηδεμόνων για τις διαθεματικές ηλεκτροακουστικές δράσεις. Να αναφερθεί ότι στο Σχολείο 

Ευρωπαϊκής Παιδείας δέχθηκα εξωτερική αξιολόγηση για το μάθημα μουσικής με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που δίδασκα, από ξένο εξωτερικό αξιολογητή των Ευρωπαϊκών Σχολείων στα πλαίσια 

αξιολόγησης του σχολείου, με θετικότατα σχόλια για την καινοτομία της τεχνολογικής προσέγγισης 

του μαθήματος της μουσικής. Επιπρόσθετες πληροφορίες αντλήθηκαν από τους ελέγχους προόδου 

των μαθητών αλλά και από την συχνότητα καταγραφής παραπτωμάτων μαθητών στο βιβλίο ποινών. 

 Στα μαθήματα μουσικής παρατηρήθηκε ότι μαθητές αδύναμοι μαθησιακά και με 

ζωηρή/παραβατική συμπεριφορά παρουσίασαν βελτιωμένη συμπεριφορά, απέναντι στον καθηγητή 

και στους συμμαθητές και επίδοση τόσο στο μάθημα όσο και στο σχολικό περιβάλλον. Βελτιώθηκε 

η αυτοπεποίθησή τους, μέσω της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης της επίδοσής τους. 

Συνεργάζονταν και επικοινωνούσαν καλύτερα. Βίαιες και ρατσιστικές συμπεριφορές αμβλύνθηκαν 

μέσω της καλλιτεχνικής συνεργασίας. Αυξήθηκε το ενδιαφέρον και η προσοχή τους στο μάθημα. 

Συνεργάστηκαν με φορείς και ιδιώτες διευρύνοντας και βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις. Συμμετείχαν πρόθημα και με ενθουσιασμό σε όλες τις δράσεις και δήλωσαν ευχαριστημένοι 

και χαρούμενοι. Μου δήλωσαν ότι: “...για πρώτη φορά κατάλαβαν τη σχέση που έχουν μεταξύ τους 

όλα τα μαθήματα που διδάσκονταν στο σχολείο...”, ότι άρχισαν να αντιλαμβάνονται με διαφορετικό 

τρόπο τον ακουστικό χώρο γύρω τους, έμαθαν να ακούν ήχους που δεν είχαν προσέξει, αντιλήφθηκαν 

την αξία της σιωπής, της συνεργασίας, της έκφρασης και της δημιουργίας. Δήλωσαν, επίσης, ότι 

άρχισαν να βλέπουν με “διαφορετικό μάτι” κάποια μαθήματα που θεωρούσαν βαρετά και ανούσια, 

ή πολύ δύσκολα. Επιτυγχάνοντας στις εργασίες και στις δράσεις δήλωσαν ότι ένιωσαν 

αυτοπεποίθηση και αυτοθαυμασμό και ότι γνώρισαν τις ικανότητές τους καλύτερα. Οι γονείς, στις 

ενημερώσεις που προγραμματίστηκαν, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την πρόοδο και την 

αφοσίωση που παρατηρούσαν στα παιδιά τους  για τις διαθεματικές δράσεις, για την εμφάνιση 

ταλέντων και τάσεων, που δεν είχαν διακρίνει στα παιδιά τους, όπως επίσης και την εμφάνιση της 

έντονης επιθυμίας πολλών παιδιών να γραφτούν σε κάποιο ωδείο για την εκμάθηση κάποιου 

μουσικού οργάνου. Ήταν χαρακτηριστική η φράση πολλών γονέων “...ευχαριστούμε πολύ που 

δώσατε έναυσμα στα παιδιά μας για επαγγελματικό προσανατολισμό και τη χαρά της δημιουργίας...”. 
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Οι μαθητές, επομένως, δεν βελτίωσαν μόνο το επίπεδο διαθεματικής γνώσης τους, αλλά και την 

αυτοπεποίθηση, τα κίνητρα και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τόνωσαν την δημιουργικότητα και 

τη φαντασία τους, έγιναν πιο παραγωγικοί. Κατά συνέπεια η ηλεκτροακουστική διαθεματική 

προσέγγιση της μουσικής συνέβαλε στην βελτίωση της σχολικής ζωής των μαθητών, αλλά και στην 

ευεξία τους, με πιθανή επίδραση και στην ποιότητα της ενήλικης ζωής τους. 

 Από την στατιστική ανάλυση της βάσης δεδομένων αξιολόγησης της διαθεματικής 

ηλεκτροακουστικής προσέγγισης του μαθήματος της μουσικής προκύπτουν τα παρακάτω γραφήματα 

(1 και 2). 

Θετικές απαντήσεις επί (%) του συνόλου των μαθητών του σχολείου σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν την βελτίωση των μαθητών στους παρακάτω τομείς μουσικών δεξιοτήτων. 

 

 
 

Γράφημα 1: Τομείς μουσικών δεξιοτήτων στους οποίου παρουσίασαν βελτίωση οι μαθητές. 

 

Θετικές απαντήσεις επί (%) του συνόλου των μαθητών του σχολείου σε ερωτήσεις που 

αφορούσαντην βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων και της στάσης ζωής τους. 
 

 

Γράφημα 2: Τομείς αυτοβελτίωσης και βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών. 
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5. Συμπεράσματα 

Η ύλη του μαθήματος της μουσικής κατανοήθηκε και αφομοιώθηκε μέσω της εμπειρικής 

διαθεματικής γνώσης, συγχωνεύοντας στοιχεία θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. 

Το θετικό κλίμα μάθησης που διαμορφώθηκε έδωσε το κίνητρο και την ευκαιρία σε όλες τις 

απόψεις να εκφραστούν καλλιτεχνικά, βοήθησε παιδιά με ιδιαιτερότητες (δυσλεξία, σύνδρομο 

άσπεργκερ, υπερκινητικότητα) να ανακαλύψουν έναν ελεύθερο τρόπο έκφρασης, κίνησης και 

δημιουργίας μέσα στο μάθημα. Η ανάδειξη του ταλέντου πολλών μαθητών ανέδειξε και την 

προσωπικότητά τους βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και τον σεβασμό από τους 

συμμαθητές τους. Ο ρόλος και η προσφορά του εκπαιδευτικού μουσικής ένιωσα να ανακτάται, μέσω 

της ευγνωμοσύνης και της χαράς που διέκρινα στους μαθητές μου, της εκτίμησης από τους 

συναδέλφους, την διεύθυνση του σχολείου και των γονέων/κηδεμόνων. Το θετικό περιβάλλον 

συνεργασίας καταπολέμησε και την δική μου επαγγελματική κούραση, και βελτίωσε τις 

διαπροσωπικές μου σχέσεις. Η εξωστρέφεια των δράσεων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα 

δημιούργησε θετικούς δεσμούς του σχολείου με φορείς και ιδιώτες της τοπικής κοινωνίας. 

 Προχωρώντας στον 21ο αιώνα, η ενσωμάτωση γνωστικών αντικειμένων στα πλαίσια της 

διαθεματικής εκπαίδευσης αποτελεί την βάση για την επίτευξη ολοκληρωμένης και πολύπλευρης 

γνώσης. Οι επιστήμες και η τεχνολογία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μουσικής γνώσης και 

πράξης. Νέα μουσικά είδη, όπως η ηλεκτροακουστική μουσική, γίνονται πεδία συστηματικής 

επιστημονικής έρευνας, από βιο-επιστήμονες και ψυχολόγους σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην 

ανθρώπινη γνώση, απόδοση, παραγωγικότητα και επιπέδων στρες. Η επίδραση της 

ηλεκτροακουστικής μουσικής στην ανθρώπινη ευεξία θα διερευνηθεί περαιτέρω επιστημονικά και 

θα ενισχυθεί ο ρόλος της στα εκπαιδευτικά συστήματα και στις μεθόδους διδασκαλίας. 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.   
 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα  

Κοινωνική Λειτουργός ΠΕ30 

 

Περίληψη  

Σκοπός της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της κοινωνικοοικονομικής κρίσης 

στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και o εντοπισμός των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στις αντίστοιχες δομές. Εφαρμόστηκε η 

ποιοτική μεθοδολογία, με ερευνητικό εργαλείο τον οδηγό συνέντευξης. Tα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η οικονομική ύφεση δεν συνιστά θεμελιώδη αιτία έναρξης βίαιων συμπεριφορών, όμως 

εντείνει τα υφιστάμενα περιστατικά. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι συχνό φαινόμενο στους 

εργαζομένους σε δομές προστασίας των γυναικών. Η σεξουαλική βία που υφίστανται οι γυναίκες 

πρόσφυγες είναι ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες. Η εισαγωγή του 

μαθήματος της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση αποτελεί εκ θεμελίων λύση για την πρόληψη 

της έμφυλης βίας. Η συνεχής εκπαίδευση των αστυνομικών που ασχολούνται με ζητήματα έμφυλης 

βίας, η επιβολή των προβλεπόμενων ποινών στους θύτες και η δημιουργία δομών υποστήριξης θυτών 

καθίστανται μέτρα απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  

 

Λέξεις κλειδιά: ενδοοικογενειακή βία, έμφυλη βία, κοινωνικοοικονομική κρίση, κοινωνικοί 

λειτουργοί 
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1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στη 

διερεύνηση της έμφυλης βίας. Ιδιαίτερα την περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης η μελέτη του 

φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς 

επιστήμονες.  

Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου ενδοοικογενειακή βία, τι συνιστά έμφυλη βία; 

• Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνει μια σειρά από κακοποιητικές πράξεις και 

συμπεριφορές σωματικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής, κοινωνικής και οικονομικής βίας 

και ελέγχου των συμπεριφορών από πρώην, νυν συντρόφους και συζύγους ανεξαρτήτως αν 

διαβιούν μαζί με το θύμα ή διαμένουν σε ξεχωριστές κατοικίες (Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, 2011; Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/24-10-2006). Στη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης (2011) ορίζονται και περιγράφονται επακριβώς οι πράξεις, οι στάσεις 

και οι συμπεριφορές που συγκαταλέγονται στο αδίκημα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης 

βίας. Βία κατά των γυναικών ορίζεται η παραβίαση των δικαιωμάτων του γυναικείου φύλου 

και κάθε είδους πράξη που βασίζεται στις διακρίσεις κατά του φύλου και έχει ως απόρροια ή 

μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, κοινωνική και 

οικονομική βλάβη. Στις συμπεριφορές που μπορούν να τραυματίσουν σωματικά, 

ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά τις γυναίκες συμπεριλαμβάνονται ο εξαναγκασμός, 

οι απειλές, η οικονομική αποστέρηση και ο περιορισμός των κοινωνικών συναναστροφών.  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επιφέρει ποικίλες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. H 

οικονομική πίεση πυροδοτεί εντάσεις και συγκρούσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, οι 

οικονομικές δυσχέρειες, ενίοτε μεταβάλλουν τους άλλοτε παραδοσιακούς ρόλους των φύλων μέσα 

στην οικογένεια (Stavropoulou & Jones, 2012 στο βιβλίο Elborgh-Woytek, et. al 2013). Μελέτες που 

εστίασαν στην επίδραση της δημοσιονομικής κρίσης στην ενδοοικογενειακή βία, αποφάνθηκαν ότι 

η οικονομική ύφεση συνεπάγεται με άνοδο της βίας στην οικογένεια. Η οικονομική δυσπραγία και 

τα καθημερινής φύσεως προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ανεργίας και των μισθολογικών 

περικοπών απειλούν την ισχύ του ανδρικού φύλου. Η αποδυνάμωση του ρόλου των ανδρών μέσα 

στην οικογένεια αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στην εμφάνιση κακοποιητικών συμπεριφορών 

(Γλυνιαδάκη κ.α, 2018).   

Στο πλαίσιο μιας από τις πιο ολοκληρωμένες έρευνες σχετικά με τη βία κατά των γυναικών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο που διεξήχθη το 2014 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 42.000 γυναίκες και από τα 28 

κράτη μέλη της Ε.Ε, οι οποίες εστίαζαν στις εμπειρίες σωματικής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, 

σεξουαλικής παρενόχλησης και καταδίωξης από την ηλικία των 15 ετών έως και την ημέρα που 

διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην ευρωπαϊκή επικράτεια η 

έμφυλη βία είναι εκτεταμένη. Τα στοιχεία παρουσίαζαν ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει κάποια 

μορφή είτε σωματικής είτε σεξουαλικής βίας είτε και τις δύο μορφές ταυτόχρονα από την ηλικία των 

15 ετών (Shreeves & Prpic, 2019).  

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες που επλήγησαν σκληρότερα από την παγκόσμια 

κοινωνικοοικονομική κρίση. Τα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας αυξήθηκαν ανάλογα με αυτά της 

έμφυλης βίας. Επιπλέον, ποιοτικά στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις με επαγγελματίες που 

εργάζονται σε φορείς που ασχολούνται με θέματα ισότητας των φύλων, γυναικείας κακοποίησης και 

ενδοοικογενειακής βίας (Γ.Γ.Ι.Φ, Ελληνική Αστυνομία, Συνήγορος του Πολίτη) συνέκλιναν στην 

άποψη ότι η ανεργία, η υποαπασχόληση και οι μισθολογικές περικοπές επηρεάζουν σημαντικά το 

στερεοτυπικό ρόλο του «άνδρα προστάτη» (bread winner) (ΓΓΙΦ, 2018). Οι άνδρες που δεν μπορούν 

να εκπληρώσουν τις προσδοκίες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος ο ρόλος τους βιώνουν έντονα 

επίπεδα άγχους και τελικά καταλήγουν να βιαιοπραγούν, ώστε να ανακτήσουν τη θέση τους μέσα 

στην οικογένεια. (AWID, 2013). Επιπλέον, η αποδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών επιδεινώνει 

την ήδη βεβαρυμμένη λόγω της οικονομικής κρίσης κατάσταση (Kentekelenis et al., 2011). Οι 
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συγκρούσεις ανάμεσα στα ζευγάρια αποκτούν μεγαλύτερη συχνότητα λόγω των οικονομικών 

δυσχερειών και η ένταση κλιμακώνεται εφόσον υπάρχουν παιδιά, αφού πρωταρχικό μέλημα των 

συζύγων είναι η κάλυψη των αναγκών τους, που είναι σχεδόν ανέφικτη όταν το εισόδημα μειώνεται 

(Μπαλούρδος, 2013 στο Καλογεράκη & Κούση, 2015). Η έρευνα που διεξήγαγε η ΓΓΙΦ για το έτος 

2018 ανέδειξε την ανεργία των γυναικών ως σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα διαιώνισης της βίας 

(EIGE, 2019). 

Παρά τα διαθέσιμα στοιχεία, η συσχέτιση ενδοοικογενειακής βίας και κοινωνικοοικονομικής 

κρίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, παρά τις έρευνες που συσχετίζουν τα δύο φαινόμενα. Τα 

αυξημένα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας οφείλονται στην απουσία ενιαίου συστήματος 

καταγραφής των περιστατικών κακοποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα καταγελλόμενα 

περιστατικά, όχι μόνο όσα καταγέλλονται στις Αστυνομικές Αρχές, αλλά και όσα αναφέρονται σε 

άλλους φορείς που ασχολούνται με περιστατικά κακοποίησης (νοσοκομεία, Συμβουλευτικά Κέντρα, 

ΜΚΟ κτλ) (Αρτινοπούλου & Φαρσεδάκης, 2003). Συνεπώς, εντοπίζονται αρκετές δυσκολίες για την 

ακριβή καταγραφή της εικόνας της ενδοοικογενειακής βίας. 

Το θέμα της γυναικείας κακοποίησης αποτελεί φλέγον ζήτημα και για τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες. Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με το θέμα είναι μηδαμινά και αυτό οφείλεται κυρίως 

στον περιορισμένο αριθμό των καταγγελιών. Στην Ελλάδα ο νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ Α 232/24-10-

2006) προβλέπει τη χορήγηση άδειας παραμονής στη χώρα, εφόσον έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει 

θυματοποίηση εντός γάμου. Όμως, όταν πρόκειται για πρόσφυγες χωρίς έγγραφα, αιτούντες άσυλο, 

οικογένειες και γενικότερα άτομα που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις δεν είναι εφικτή για αυτούς 

η προσφυγή στη δικαιοσύνη (Μυλιώνη, 2006 όπως αναφέρει η Κατσίκη, 2009). Οι γυναίκες 

πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο, πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας 

ανθρώπων (trafficking). Τα εγκλήματα τιμής είναι ένας τύπος βίας που χρησιμοποιείται για τη 

διαφύλαξη ή τη διατήρηση της οικογενειακής τιμής. Η βία για θέματα τιμής περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα μορφών βίας (Terre des Femmes, n.d). Στα εγκλήματα τιμής συγκαταλέγεται και ο γάμος 

χωρίς συναίνεση (προσυμφωνημένος, πρόωρος, λευκός γάμος, γάμος ανηλίκων, γάμος για την 

απόκτηση ιθαγένειας κτλ). Οι γυναίκες πρόσφυγες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξαναγκασμού σε 

γάμου λόγω οικονομικών δυσχερειών, θρησκευτικών πεποθήσεων και κουλτούρας (Edwige, 

2005;Psaila et al., 2016). Η σεξουαλική βία είναι μια μορφή βίας αρκετά συχνή στους 

προαναφερθέντες πληθυσμούς. Οι γυναίκες μπορούν να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση είτε στη 

χώρα προέλευσης, είτε στη χώρα υποδοχής είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τη μια χώρα 

στην άλλη (βιασμός, ομαδικός βιασμός, απαγωγή, σεξουαλική επίθεση από ένοπλους, ανθρώπους 

που κατέχουν εξουσία, αιχμαλωσία με σκοπό την εμπορία, εξαναγκασμό στην πορνεία κτλ). Άμεσα 

συσχετισθείσα μορφή γυναικείας κακοποίησης είναι και η εμπορία ανθρώπων (trafficking). Η 

εμπορία ανθρώπων συνιστά πράξη έμφυλης βίας. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στοχεύει 

στην πρόληψη όλων των μορφών σεξουαλικής βίας, στην προστασία των θυμάτων, αλλά και στην 

προώθηση διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (Wells et al., 2019).  

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων αξιοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία, με 

ερευνητικό εργαλείο τον οδηγό συνέντευξης και ειδικότερα την ημιδομημένη συνέντευξη. Στην 

έρευνα πεδίου συμπεριλήφθηκαν φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ως πρωταρχικό σκοπό 

θέτουν την αντιμετώπιση περιστατικών γυναικείας κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, 

παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και παραπομπής 

σε αρμόδιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, οι δομές που προαναφέρθηκαν πραγματοποιούν δράσεις 

πρόληψης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινότητα. Στον πληθυσμό της έρευνας 

συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στους προαναφερθέντες φορείς. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται σε 

Συμβουλευτικά Κέντρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και 
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της Στερεάς Ελλάδας, των οποίων κυριότερος στόχος είναι η εξάλειψη έμφυλων διακρίσεων και 

ανισοτήτων 
 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Σε ό,τι αφορά την αιτιώδη σχέση ενδοοικογενειακής βίας και κοινωνικοοικονομικής κρίσης 

βιβλιογραφικά εντοπίστηκαν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Οι μεν υποστηρίζουν την άμεση 

συνάφειά τους, ενώ οι δε την άμβλυνση της ενδοοικογενειακής βίας σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Αδιαμφισβήτητα, η αιτιώδης συσχέτιση τους συνιστά 

περίπλοκη υπόθεση (Stavropoulou & Jones, 2013). Στην Ελλάδα η αιτιώδης σχέση μεταξύ των δύο 

φαινομένων δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. (Αρτινοπούλου & Φαρσεδάκης, 2003; Γλυνιαδάκη, κ.α, 

2018). Σε οικογένειες που προϋπάρχουν εντάσεις οι οικονομικές δυσκολίες εντείνουν την κατάσταση 

(ONDRP Reperes, 2012). Η αδυναμία κάλυψης των αναγκών και ανταπόκρισης στο γονικό ρόλο 

τροφοδοτούν βίαιες συμπεριφορές (Καλογεράκη & Κιούση, 2015). Επίσης, το πρότυπο του άνδρα 

προστάτη (breadwinner) έχει αποδυναμωθεί και λόγω  της αποδυνάμωσης αυτής, οι άνδρες 

οδηγούνται στην άσκηση βίας για να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο (AWID, 2013).  

Η άνιση σχέση των δύο φύλων τονίστηκε και από τις συμμετέχουσες. Ο κλυδωνισμός και η 

ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν προκαλέσει προβληματισμούς στους κοινωνικούς 

λειτουργούς σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών. Πράγματι, οι περικοπές στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν γεγονός που επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι ανάγκες 

των γυναικών και των οικογενειών δεν καλύπτονται επαρκώς (Kentekelenis, et. al, 2011). Ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 21% των γυναικών δεν καταγγέλλει το σύντροφό του στις 

Αστυνομικές Αρχές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πατριαρχική δομή της κοινωνίας, η οποία 

λειτουργεί αποτρεπτικά, ευνοώντας αισθήματα αυτό-ενοχοποίησης. Επίσης, παρελθοντικές 

αρνητικές εμπειρίες με κρατικούς λειτουργούς λειτουργούν εξίσου αποτρεπτικά (αστυνομικούς, 

δικαστικούς, ιατροδικαστές) (Γεωργοπούλου, κ.α, 2009). Ορισμένες φορές η αντιμετώπιση των 

κακοποιημένων γυναικών από τις Αστυνομικές Αρχές δρα κακοποιητικά, όπως προέκυψε και από τα 

ερευνητικά δεδομένα.  

Όπως έχει επιβεβαιωθεί από τους Miranda & Green, (1999) και Proctor & Dalaker (2003) η 

κρίση έπληξε περισσότερο τις ήδη ευάλωτες ομάδες (γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, μετανάστες κτλ). 

Οι γυναίκες πρόσφυγες υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και πέφτουν θύματα trafficking, είτε 

στη χώρα προορισμού είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τη χώρα υποδοχής είτε όταν 

φτάσουν στη χώρα υποδοχής (βιασμός, ομαδικός βιασμός, απαγωγή, σεξουαλική επίθεση από 

ένοπλους, ανθρώπους που κατέχουν εξουσία, αιχμαλωσία με σκοπό την εμπορία, εξαναγκασμό στην 

πορνεία κτλ) (Wells et, al, 2019). Και από τις συνεντεύξεις αναδείχθηκαν επακριβώς αυτές οι εικόνες 

και η δρυμία κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες πρόσφυγες.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επεσήμαναν εκτός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω 

των περικοπών στην κοινωνική πρόνοια και δυσκολίες όπως η επαγγελματική εξουθένωση και η 

ματαίωση. Ανέδειξαν επίσης την αναγκαιότητα ύπαρξης εποπτείας στους φορείς. Η επαγγελματική 

εξουθένωση πυροδοτείται από τη συνεχή εργασία και τη διαρκή έκθεση των επαγγελματιών στη 

γυναικεία κακοποίηση (Gordon et al, 1996, όπως αναφέρει η Belshaku, 2016). Ο  υπέρογκος φόρτος 

εργασίας, οι ασαφείς ρόλοι και οι ευθύνες συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση του burn-out. 

Επιπλέον, οι διαρκείς αλλαγές στο προσωπικό των δομών, δημιουργούν χάσμα στη δυναμική της 

διεπιστημονικής ομάδας. Επιπρόσθετα, η έλλειψη κοινής πορείας και οι συγκρούσεις μεταξύ των 

εργαζομένων μπορούν να προκαλέσουν αναποτελεσματικότητα στη δράση των δομών. Επομένως, η 

εποπτεία πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά στις δομές που ασχολούνται με τη γυναικεία κακοποίηση. 

Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στους Ξενώνες, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τις ΜΚΟ εκτίθενται σε 

επώδυνες εμπειρίες και ιστορίες γυναικών, κύριοι σκοποί της εποπτείας είναι η παροχή βοήθειας 

στους επαγγελματίες και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Belshaku, 2016). 
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5. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η κοινωνικοοικονομική κρίση δεν συνιστά την αιτία για την 

άνοδο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.  Αντιθέτως, η βία προϋφίσταται της κρίσης στις 

οικογένειες. Οι συνέπειες της ύφεσης ωστόσο, έχουν κλιμακώσει τις μορφές κακοποίησης. Οι 

οικονομικές συνθήκες ενέτειναν τη συχνότητα των περιστατικών. Η κακοποιητική συμπεριφορά σε 

μια σχέση προϋφίσταται συνήθως με τη μορφή ψυχολογικής ή συναισθηματικής βίας. Οι 

κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες επέφεραν την άσκηση επιθετικότερων και βιαιότερων μορφών 

κακοποίησης (έντονη σωματική, ψυχολογική βία και οικονομική αποστέρηση). Από την ανεργία και 

τις μισθολογικές περικοπές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου εργάζεται μόνο ο σύζυγος/σύντροφος, 

απορρέει η άσκηση οικονομικής βίας προς τη γυναίκα και μάλιστα σε σημείο ακραίας υλικής 

αποστέρησης. Η οικονομική αποστέρηση λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας εγκατάλειψης του 

βίαιου συντρόφου/συζύγου, καθώς η γυναίκα εξαρτάται οικονομικά από αυτόν. Οικογένειες που ήδη 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 

αντιμετωπίζουν εντονότερα τις συνέπειες της κρίσης. Για το λόγο αυτό η παρέμβαση καθίσταται 

αναγκαία όχι μόνο σε επίπεδο αντιμετώπισης, αλλά και πρόληψης. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες η κρίση δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους φορείς 

προαγωγής της ισότητας των φύλων, αν εξαιρέσουμε όσους παρείχαν και υλική βοήθεια. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών, στις οποίες παραπέμπονται τα περιστατικά για την κάλυψη των 

αναγκών έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι αυξημένες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι 

δυσανάλογα υπέρογκες συγκριτικά με τις παροχές, οι οποίες λόγω της κρίσης έχουν μειωθεί 

σημαντικά. Το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής πρόνοιας δεν καλύπτει επαρκώς 

τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, όπως τις άνεργες, τις γυναίκες με αναπηρία και 

τις άγαμες μητέρες. Επιπρόσθετα, είτε δεν υφίστανται υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

οικογενειών είτε είναι υπερκερασμένες με μεγάλη λίστα αναμονής. Οι επείγουσες ανάγκες, όπως για 

παράδειγμα η νοητική και αναπτυξιακή αξιολόγηση των παιδιών δεν βρίσκουν άμεση ανταπόκριση. 

Το συγκεκριμένο εύρημα αφορά τις ΜΚΟ. 

 Η απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος οδηγεί τη γυναίκα στο να παραμείνει στην 

κακοποιητική σχέση, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει με τη συνιστώσα της οικονομικής εξάρτησης. Από 

την άλλη η συστηματική σωματική κακοποίηση και η ακραία οικονομική αποστέρηση οδηγούν μια 

κακοποιημένη γυναίκα στο να απευθυνθεί στις κατάλληλες υπηρεσίες. Η απόφαση εγκατάλειψης του 

επιθετικού συντρόφου/συζύγου ενισχύεται όταν αυτός ασκεί βία στο παιδί. Η αίσθηση του κινδύνου 

και ο φόβος για τη ζωή τόσο τη δική τους, όσο και των παιδιών τις παρακινούν να εγκαταλείψουν το 

βίαιο. Στον αντίποδα, οι γυναίκες παραμένουν στη σχέση όταν συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, όπως 

ανεργία και απαγόρευση εύρεσης εργασίας. Επίσης, η καλή σχέση γονέα – θύτη και παιδιού, η 

απουσία βίας προς αυτό και η ανασφάλεια των γυναικών να καταγγείλουν την επιθετική 

συμπεριφορά του συντρόφου/συζύγου συνιστούν παράγοντες παραμονής στη βίαιη σχέση.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας η άρνηση αποδοχής της κακοποίησης ως μηχανισμός 

άμυνας των γυναικών απέναντι σε όσα βιώνουν και η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα 

συνιστούν παράγοντες παραμονής στη βίαιη σχέση. Θύτης ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι 

ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικoύ, πολιτισμικού, εργασιακού 

υποβάθρου ή άλλου χαρακτηριστικού. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες που υφίστανται έμφυλη και 

ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί στην παιδική ηλικία οι θύτες και τα θύματα να είχαν θυματοποιηθεί 

ή να ήταν μάρτυρες περιστατικών βίας, όμως αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παράγοντα 

πρόβλεψης για την εμφάνιση και ανοχή της βίας στην ενήλικη ζωή.  

Η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση είναι πολύ συχνό φαινόμενο για τις 

προσφύγισσες, που υφίσταται βία είτε στη χώρα καταγωγής, είτε στην χώρα υποδοχής, είτε κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής από τη μια χώρα στην άλλη. Η σεξουαλική εκμετάλλευση χρησιμοποιείται 

από τους θύτες με αντάλλαγμα την παροχή στέγης. Οι γυναίκες δεν απευθύνονται στις δομές, αφού 

δεν έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα, την διακείμενη νομοθεσία και τους φορείς που μπορούν  

να απευθυνθούν. Επιπλέον, δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα και ο αριθμός των διερμηνέων είναι 
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δυσανάλογος με τα περιστατικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα όλες οι 

γυναίκες. Η παρουσία ανδρών διερμηνέων είναι πιθανό να δημιουργήσει εμπόδια στη συμβουλευτική 

διαδικασία, αφού η εξιστόρηση των βιωμάτων εν τη παρουσία ενός ανθρώπου του άλλου φύλου, 

μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Μια επιπρόσθετη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 

κοινωνικοί λειτουργοί που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι ότι πρόσφυγες δεν έχουν πρόσβαση στην 

υγεία, επειδή δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 

Αυτό σημαίνει ότι αν εξασφαλίσουν θέση σε Ξενώνα δεν μπορούν να εγκατασταθούν, αφού για την 

εισαγωγή τους απαιτούνται κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Ο όγκος των περιστατικών ανάγκασε 

ορισμένες δομές να θέσουν σε προτεραιότητα τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, 

λόγω του κινδύνου που διατρέχουν οι γυναίκες.  

Η αντιμετώπιση του αστυνομικού μηχανισμού προς τις γυναίκες που επιθυμούν να 

καταγγείλουν τους συντρόφους με τρόπο που τις ενοχοποιεί αναφέρθηκε ως σημαντικό ζήτημα από 

τους συμμετέχοντες κοινωνικούς λειτουργούς.  

Οι κοινωνικοί λειτουργοί εκτός από τις οφειλόμενες στην κοινωνικοοικονομική κρίση 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν και προσωπικές προκλήσεις. Η καθημερινή επαφή με τη βία για μεγάλο 

χρονικό διάστημα πυροδοτεί επαγγελματική εξουθένωση (burn out), επηρεάζοντας τη 

συναισθηματική τους ισορροπία. Επίσης, η ματαίωση είναι συχνό συναίσθημα στη σταδιοδρομία 

ενός κοινωνικού λειτουργού. Κάποιες συμβουλευόμενες σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, ακόμη και έπειτα από αρκετό διάστημα συμβουλευτικής και ενεργειών 

για την εγκατάστασή τους σε Ξενώνα επιθυμούν να επιστρέψουν στο βίαιο σύντροφό τους. Το 

γεγονός αυτό προκαλεί ματαίωση στους κοινωνικούς λειτουργούς, διαισθανόμενοι ότι όλη η 

προσπάθεια που κατέβαλαν δεν ευοδώθηκε. Το συγκεκριμένο παράδειγμα σημειώθηκε αρκετές 

φορές από τους συμμετέχοντες στην έρευνα κοινωνικούς λειτουργούς. Οι δυσεύρετες θέσεις στους 

Ξενώνες φιλοξενίας είναι ίσως μια από τις κυρίαρχες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί 

λειτουργοί. Ο αριθμός των αιτημάτων, προστιθέμενων και των αιτημάτων των γυναικών που 

ανήκουν στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τους 

υπάρχοντες Ξενώνες. Η δυνατότητα εποπτείας στους φορείς, όπως οι ίδιοι επεσήμαναν προφυλάσσει 

τους επαγγελματίες από την επαγγελματική εξουθένωση και βοηθά στη διαχείριση των 

συναισθημάτων τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις για την 

ενδοοικογενειακή βία εστίασαν σύμφωνα με τα λεγόμενά τους στη φεμινιστική προσέγγιση, τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (οικονομική θεωρία) και την ενδυνάμωση των γυναικών κατά 

τη διάρκεια της παρέμβασης.  

 Κατά τα λεγόμενα των συμμετεχόντων η οικονομική αστάθεια δημιούργησε προβληματισμούς 

για την παράταση των συμβάσεων εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στους φορείς. Η κοινή 

πορεία της διεπιστημονικής ομάδας είναι σημαντικό συστατικό για την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων. Η δυσκολία συνεργασίας με τους συναδέρφους συνιστά απαιτητική πρόκληση. Ο 

ρόλος του κοινωνικού λειτουργού είναι κομβικός στη διαχείριση περιστατικών. Σε πρώτη φάση 

αξιολογούνται οι  των ανάγκες των εξυπηρετούμενων και με βάση αυτές παραπέμπονται σε 

αντίστοιχες υπηρεσίες και εφόσον κριθεί απαραίτητο παρέχεται συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη. Υπάρχει από κοινού συνεργασία με τις εξυπηρετούμενες, θέτοντας πάντοτε ως 

προτεραιότητα τις δικές τους επιθυμίες και ανάγκες.  

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της πρόληψης ένταξη της ενότητας της ισότητας των φύλων στην 

εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας στον τομέα της πρόληψης, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα, η συγγραφή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το θέμα, 

προσαρμοσμένου στο αναπτυξιακό και νοητικό υπόβαθρο των παιδιών, από την προσχολική κιόλας 

ηλικία θα εξαλείψει τα στερεότυπα και τους ρόλους με τους οποίους είναι επιφορτισμένα τα φύλα. 

Συμπληρωματικά, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι του εγχειρήματος.  

Εξίσου σημαντικό βήμα για την ποινική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας είναι η 

λειτουργία της ποινικής διαμεσολάβησης, όπως οι συμμετέχοντες επεσήμαναν, η επιβολή 
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αυστηρότερων ποινών στους θύτες, καθώς και η συγκρότηση περισσότερων δομών για αυτούς 

αποτελούν προτάσεις αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Η πλήρης 

λειτουργία των Τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας με ειδικά καταρτισμένο και ενημερωμένο 

προσωπικό είναι κομβικής σημασίας ενέργεια για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Στην Ελλάδα 

η ενδοοικογενειακή βία αντιμετωπίζεται με  την υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών σε όλους 

τους τομείς. Προγράμματα για θύτες δεν υφίστανται ουσιαστικά, αν εξαιρεθεί η παρουσία 

συμβουλευτικών – θεραπευτικών προγραμμάτων από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΚΚΑ) που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Η εν λόγω 

υπηρεσία αφορά όσους θύτες εντάσσονται στη διάταξη της ποινικής διαμεσολάβησης του νόμου περί 

ενδοοικογενειακής βίας (ΕΚΚΑ, χ.χ). Ωστόσο, δεν εντοπίζονται επαρκή βιβλιογραφικά στοιχεία για 

την λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. Συνεπώς, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η λειτουργία της 

ποινικής διαμεσολάβησης και ο ρόλος που θα μπορούσε να έχει ένας κοινωνικός λειτουργός στη 

συμβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται. Στο ίδιο μήκος κύματος, θα ήταν πρόσφορη η 

επισκόπηση των προϋποθέσεων ευδοκίμησης δικαστηρίων που να απασχολούνται αποκλειστικά με 

υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και σε τι βαθμό ένα τέτοιο εγχείρημα θα 

αντιμετώπιζε ουσιωδώς και ριζικά την οικιακή κακοποίηση. Εξίσου σημαντική κρίνεται η 

διερεύνηση του ρόλου που θα μπορούσε να λάβει ένας κοινωνικός λειτουργός στο ποινικό σύστημα 

αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, ως μέλος μιας ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ NHΠIOY ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΠΥ.  

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα  

Κοινωνική Λετουργός ΠΕ30 

 

Περίληψη  

Η μελέτη πραγματεύεται τα προβλήματα που δημιουργεί η Διάσπαση Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) σε παιδί προσχολική ηλικίας, που ανήκει στην πληθυσμιακή ομάδα των 

Ρομά. Σκοπός της μελέτης είναι η ολιστική παρουσίαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί 

με ενδείξεις ΔΕΠΥ και αφετέρου η ανάδειξη της συμβολής του κοινωνικού λειτουργού στην ένταξη 

του παιδιού στην τάξη. Στο σχεδιασμό της παρέμβασης λήφθηκε υπόψη το πολιτισμικό, γλωσσικό και 

αναπτυξιακό υπόβαθρο του παιδιού. Αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η μελέτη 

περίπτωσης. Η τακτική φοίτηση συνέβαλε στη σύσφιξη των σχέσεων με τους συμμαθητές της. Η 

συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες εξυπηρέτησε το στόχο της κοινωνικοποίησης. Πάραυτα, η 

διαχείριση του θυμού αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη υπόθεση. Σημαντικός φραγμός αποτέλεσε η 

δυσκολία στην επικοινωνία λόγω της διαφοράς στην ομιλούμενη γλώσσα. Οι κοινωνικές 

δεξιότητές  καλλιεργήθηκαν μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, όμως δεν τις εφαρμόζει πάντα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις. Η υπερδραστηριότητα συνεχίζει να επηρεάζει τις σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά.  

 

Λέξεις κλειδιά: ΔΕΠΥ, μελέτη περίπτωσης, προσχολική ηλικία, έκβαση παρέμβασης 

1. Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες τον ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει επικεντρωθεί στη 

διερεύνηση του θέματος της διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας, γνωστής ως ΔΕΠΥ.  
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Ποια είναι, όμως, η έννοια του όρου της Διάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), και 

ποιες είναι οι ενδείξεις σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας; 

• Η διαταραχή διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD) είναι μια κοινή διαταραχή 

νευροδιαφυλικής συμπεριφοράς που συνήθως διαγιγνώσκεται στα παιδιά. Οι στατιστικές που 

δημοσιεύονται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνουν ότι η μέση 

ηλικία διάγνωσης είναι τα 7 έτη (Lange et al., 2010). 

• Στις αρχές της δεκαετίας του 1900 η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 

αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τον βρετανό παιδίατρο George Still, ο οποίος ανακάλυψε ότι 

ορισμένα παιδιά που επηρεάστηκαν δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους με 

τον ίδιο τρόπο όπως ένα τυπικό παιδί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι τα παιδιά αυτά ήταν ιδιαίτερα 

έξυπνα. Το 1952 η APA εξέδωσε την πρώτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM). Το εγχειρίδιο αυτό απαριθμεί όλες τις 

αναγνωρισμένες ψυχικές διαταραχές. Δεν κατάφερε όμως να αναγνωρίσει την ΔΕΠΥ, ενώ το 

1955 εγκρίθηκε η ψυχοδιεγερτική Ritalin (methylphenidate) η οποία αργότερα έγινε 

δημοφιλής ως θεραπεία της ΔΕΠΥ, καθώς η διαταραχή έγινε περισσότερο κατανοητή και οι 

διαγνώσεις αυξήθηκαν. Το 1980 κυκλοφόρησε η τρίτη έκδοση του DSM (DSM-III). Η 

υπερκινητική παλμική διαταραχή   άλλαξε σε διαταραχή έλλειψης προσοχής (ADD). Εκείνη 

την εποχή, οι επιστήμονες πίστευαν ότι η υπερκινητικότητα δεν ήταν κοινό σύμπτωμα της 

διαταραχής. Στην λίστα DSM υπήρχαν δύο επιμέρους τύποι: η διαταραχή έλλειψης προσοχής με 

υπερδραστηριότητα και χωρίς υπερδραστηριότητα. Ο αριθμός των περιπτώσεων άρχισε να αυξάνει 

σημαντικά στη δεκαετία του 1990. Επίσης, κυκλοφόρησαν νέα φάρμακα για τη θεραπεία της 

διαταραχής λόγω της αύξησης του αριθμού των περιπτώσεων. Σήμερα, οι ερευνητές υγείας 

ερευνούν διεξοδικότερα τις αιτίες της ΔΕΠΥ καθώς και πιθανές εναλλακτικές θεραπείες. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή γενετική σύνδεση, δηλαδή τα παιδιά που έχουν γονείς ή 

αδέλφια με ΔΕΠΥ είναι πιο πιθανό να την εμφανίσουν κι αυτά. Δεν είναι προς το παρόν 

κατανοητό ποιος είναι ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση της ΔΕΠΥ 

(Lange et al., 2010). 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις παιδιών με ΔΕΠΥ (Τζαμαλή & Σπυρόπουλος, 2018). Ο Κάκουρος κ.α 

(2006) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνήθως στρεβλή εικόνα για την αντιμετώπιση της 

ΔΕΠΥ και επομένως κρίνεται απαραίτητη η πολυεπίπεδη αντιμετώπιση της. Στο ίδιο μοτίβο 

κινήθηκε και ο Δημάκος (2007), ο οποίος ανέφερε ότι οι περιπτώσεις των παιδιών με ΔΕΠΥ είναι 

περισσότερες τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Οι Αντωνοπούλου κ.α (2010) διαπίστωσαν επίσης ότι η ΔΕΠΥ είναι συχνή σε παιδιά 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την έρευνα είναι αναγκαία η πολυπαραγοντική 

προσέγγιση της ΔΕΠΥ και όχι μόνο η διδακτική.   

Ένα παιδί με ενδείξεις Διάσπασης Προσοχής και Υπερκινητικότητας αντιμετωπίζει δυσκολίες 

όπως η παραμονή σε ένα σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο έλεγχος των παρορμήσεων που 

πυροδοτούν συγκρούσεις με συνομήλικους και οι περιορισμένες κοινωνικές συναναστροφές. Οι 

δυσκολίες αυτές χρήζουν αντιμετώπισης με στόχο την ένταξή του παιδιού στη σχολική κοινότητα. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφενός η παρουσίαση των ενδείξεων της ΔΕΠΥ και αφετέρου ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση παρέμβασης βασισμένης στο επικεντρωμένο σε στόχους μοντέλο. Ως 

ερευνητική μεθοδολογία αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα εργαλείο της οποίας αποτελεί η μελέτη 

περίπτωσης (case study). Η αναλυτική παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης συμπεριλαμβάνει την αφορμή 

ενασχόλησης με το παιδί, την λεπτομερή παρατήρηση της συμπεριφοράς του, την παρέμβαση 

(εξατομικευμένη και ομαδική) και τέλος την αξιολόγησή της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων 

που τέθηκαν, καθώς και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 
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2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία, 

με ερευνητικό εργαλείο την μελέτη περίπτωσης (case study). Η ποιοτική έρευνα, ορίζεται από τους 

Srivastava και Thomson (2009), ως «μια διερευνητική διαδικασία κατανόησης βασισμένη σε 

ξεχωριστές και μεθοδολογικές έρευνες που διερευνά ένα κοινωνικό ή προσωπικό πρόβλημα. 

Σημαντικό στοιχείο των ποιοτικών μεθόδων είναι ότι κατά βάση δεν είναι κατευθυνόμενες από τον 

ερευνητή. Ο ίδιος, αφού συλλέξει τα δεδομένα, τα ερμηνεύει βασιζόμενος στη βιβλιογραφία ή 

καταφεύγει σε συνεργασίες µε ομότεχνους επιστήμονες, για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Όταν το ερευνητικό ενδιαφέρον μεταφέρεται σε μια συγκεκριμένη, σύνθετη και 

λειτουργική κατάσταση, τότε η έννοια της «μελέτης περίπτωσης» (case study) χρησιμοποιείται για 

να χαρακτηρίσει την ερευνητική στρατηγική. Η «περίπτωση» είναι σκόπιμη, έχει χωροχρονικά όρια, 

λειτουργικά μέρη και τη δική της «ταυτότητα» (Μαγγόπουλος, 2015). 

2.1.1 Η περίπτωση της Ρ. 

Παρατηρώντας το παιδί στην τάξη η κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι έχει προσαρμοστεί 

στο σχολικό περιβάλλον, όμως οι κοινωνικές συναναστροφές του με τα υπόλοιπα παιδιά είναι 

περιορισμένες. Αυτό σημαίνει ότι επικοινωνεί με τα υπόλοιπα παιδιά, παίζει και αλληλεπιδρά μαζί 

τους, όμως φαίνεται να μην την αποδέχονται εξαιτίας του απότομου χαρακτήρα της και των 

εξάρσεων θυμού που συχνά παρουσιάζει. Σύγχυση προκαλεί επίσης η εμπλοκή της με ταυτόχρονες 

δραστηριότητες την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού (περιφέρεται στην τάξη και εμπλέκεται στο 

παιχνίδι των όλων των  υπο-ομάδων) με αποτέλεσμα τα μέλη των ομάδων να μην τη δέχονται στο 

παιχνίδι τους και να την απομακρύνουν. Έτσι καταλήγει να παίζει μόνη της με τα τουβλάκια ή τις 

κούκλες. Γενικότερα, παρουσιάζει ενδείξεις διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 

αφού δεν μπορεί να μείνει στη θέση της ή να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσεγγίζοντας θεωρητικά το θέμα, Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής 

(ΔΕΠΥ) κατά τη σχολική ηλικία (6–12 ετών) ορίζεται σύμφωνα με το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων 

με Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητας (2013) ως διαταραχή που περιλαμβάνει τα πυρηνικά 

συμπτώματα τα οποία συνοπτικά είναι η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα ενώ 

συχνά συνδυάζονται με συγκρούσεις με συνομηλίκους και με προβλήματα συνολικής χαμηλής 

επίδοσης στο σχολείο (εναντιωματική συμπεριφορά). Επίσης, αποζητά την προσοχή των ενηλίκων, 

αφού δεν είναι λίγες οι φορές που έχει επισημάνει ότι «θέλει την κυρία μόνο για αυτή», κάτι που έχει 

καταστεί σαφές ότι δεν είναι εφικτό. 

Η συνολική σχολική της επίδοση είναι χαμηλή και δυσκολεύεται σε μεγάλο βαθμό να 

εμπεδώσει όσα διδάσκονται, ακόμη και όταν επαναλαμβάνονται αρκετές φορές. Για παράδειγμα 

μπερδεύει τη σειρά κάποιων αριθμών δεν γνωρίζει τη σειρά των ημερών, δυσκολεύεται στην 

αναγνώριση των χρωμάτων και των σχημάτων. Ίσως στο γεγονός αυτό να συμβάλλει η ελλειμματική 

προσοχή, που είναι έντονη, όμως δεν υπάρχει διάγνωση από το Κ.Ε.Σ.Υ που να επιβεβαιώνει επίσημα 

κάποια μαθησιακή δυσκολία. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι δεν υπήρχε επίσημη 

διάγνωση, καθώς το παιδί μιλούσε μόνο τη ρωμανί διάλεκτο και χρησιμοποιούσε ελάχιστες ελληνικές 

λέξεις. Συνεπώς, το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει την περίπτωση του 

νηπίου, όπως ανέφερε η ίδια η νηπιαγωγός στην κοινωνική λειτουργό, καθώς η ίδια ήταν νέα στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε μια αρχική συνάντηση με την διευθύντρια και τη νηπιαγωγό η πρώτη 

ανέφερε στην κοινωνική λειτουργό ότι το παιδί δεν έχει διαγνωστεί επίσημα με ΔΕΠΥ, λόγω της 

διαφορετικής ομιλούμενης γλώσσας. Η κοινωνική λειτουργός πριν κάνει λόγο για ενδείξεις ΔΕΠΥ 

παρατηρούσε λεπτομερώς και συστηματικά το παιδί και έπειτα από την παρατήρησή της επικοινώνησε με 

τους ειδικούς του Κ.Ε.Σ.Υ, ώστε να την κατευθύνουν ως προς το τι πρέπει να κάνει. Οι ίδιοι έκαναν 

λόγο για ενδείξεις ΔΕΠΥ και εφόσον δεν μπορούσε να γίνει διάγνωση και ήταν αδύνατη η 

δυνατότητα της διερμηνείας η περίπτωση προσεγγίστηκε ως νηπίου με ενδείξεις ΔΕΠΥ. Επίσης, στον 

τίτλο γίνεται λόγος για ενδείξεις και όχι για διάγνωση εξαιτίας αυτής ακριβώς της δυσκολίας.  
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Οι μη διαγνωσμένες διαταραχές μάθησης σε αρκετές περιπτώσεις συγχέονται ή ταυτίζονται με 

τις ενδείξεις ΔΕΠΥ. Εάν ένα παιδί με δυσλεξία δυσκολεύεται για παράδειγμα στη γραφή αυτό  

προκαλεί μεγάλη σύγχυση και απογοήτευση. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς πιθανόν να είναι 

η αδυναμία συγκέντρωσης ή αποσπασματικής προσοχής επειδή ντρέπεται καθώς θεωρεί ότι δεν είναι 

σε θέση να κάνει ό, τι μπορούν να κάνουν τα άλλα παιδιά, και σκοπεύει να καλύψει αυτό το γεγονός. 

Για το λόγο αυτό η συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των παιδιών στην τάξη είναι 

σημαντική όχι μόνο επειδή παρατηρείται λεπτομερέστερα η συμπεριφορά τους αλλά και επειδή 

αποτελεί έναυσμα για την καλλιέργεια της κοινωνικής και συναισθηματικής τους ανάπτυξης (Miller 

et al., 2009). 

Θετικό στοιχείο για την προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να βελτιωθεί η συνολική της 

σχολική επίδοση αποτελεί η τακτική της φοίτηση.  

Σε ότι αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας έχει περιορισμένες λεκτικές γλωσσικές δεξιότητες 

και φτωχό λεξιλόγιο (βασικές λέξεις και εκφράσεις για να συνεννοείται). Η έλλειψη αυτή καλύπτεται 

με τη μη λεκτική επικοινωνία, που είναι ιδιαίτερα έντονη (κινήσεις με τα χέρια, εκφράσεις 

προσώπου, στάση σώματος). Χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον την ρωμανική γλώσσα στην 

καθημερινότητά της και ελάχιστα την ελληνική, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μαζί της να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη. 

Τα δυνατά σημεία της όπως η υπακοή, η εξωστρέφεια και η συνολική προσπάθεια που 

καταβάλλει καθημερινά τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην επικοινωνία με τα υπόλοιπα 

παιδιά και τους ενήλικες αν ενισχυθούν θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την καλλιέργεια νέων 

κοινωνικών δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική προσαρμογή αλλά και στην 

ομαλή μετάβασή της στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Είναι περιθωριοποιημένη με ελάχιστες παρέες. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού 

μετακινείται από την μία υπο-ομάδα στην άλλη προσπαθώντας να κατανοήσει το παιχνίδι και να 

λάβει κάποιο ρόλο στην ομάδα. Αυτό κουράζει τα παιδιά που δυσανασχετούν και την αποκλείουν 

από το παιχνίδι ωθώντας την να παίζει μόνη. Η ίδια φαίνεται να μην κατανοεί ότι η συμπεριφορά της 

προκαλεί σύγχυση στους υπόλοιπους και παραπονιέται ότι δεν την παίζουν. Η προσοχή της 

αποσπάται εύκολα, ξεφεύγοντας από το θέμα συζήτησης και σχολιάζοντας ότι συμβαίνει γύρω της. 

Επίσης, δεν διατηρεί  βλεμματική επαφή με τους συνομιλητές της. 

Το γεγονός αυτό σχετίζεται με ορισμένες ενδείξεις διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας που 

έχουν παρατηρηθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Δεν καταφέρνει για παράδειγμα  να κάθεται στην 

ίδια θέση, να παίζει με το ίδιο παιχνίδι ή να ασχολείται μόνο με μια δραστηριότητα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Η προσοχή της διασπάται εύκολα με τον παραμικρό περισπασμό. Ασχολείται με 

μια μεμονωμένη δραστηριότητα (ζωγραφική ή παιχνίδι) χωρίς όμως να μπορεί να την ολοκληρώσει 

και συχνά εναλλάσσει τις δραστηριότητες με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση στους γύρω της. Ως 

αποτέλεσμα επέρχεται η μειωμένη παρατηρητικότητα, η παρορμητική συμπεριφορά και η ανυπομονησία 

(π.χ δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά της). 

Η γενικότερη εικόνα της στην τάξη είναι αφηρημένη και τις περισσότερες φορές δείχνει 

απροετοίμαστη να απαντήσει σε ερωτήσεις παρόλο που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα ερωτηθεί 

(στην πρωινή παρέα ερωτάται για τις ημέρες, τα σχήματα, τα χρώματα κλτ). Πολλές φορές διακόπτει τους 

συνομιλητές της αναίτια μιλώντας δυνατά. Αυτό συμβαίνει όταν δεν αποτελεί το επίκεντρο της 

προσοχής. 

Προσεγγίζοντας το θέμα θεωρητικά και διεπιστημονικά και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες 

οδηγίες, για να διαγνωσθεί ένα παιδί με  ΔΕΠΥ θα πρέπει να φέρει 6 τουλάχιστον από τα πυρηνικά 

συμπτώματα της διαταραχής, που περιγράφονται στα ταξινομικά συστήματα, να έχουν εμφανιστεί 

πριν το 7ο έτος και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών. Επίσης, τα συμπτώματα αυτά συνήθως δεν 

αντιστοιχούν στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και να προκαλούν σημαντική έκπτωση στη 

λειτουργικότητα του σε δύο ή  περισσότερα πλαίσια, όπως το σχολείο και το σπίτι. 

Στα απρόσεκτα συμπτώματα περιλαμβάνονται: α) η αποτυχία εστίασης της προσοχής σε 

λεπτομέρειες με αποτέλεσμα τα λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, ή σε άλλου είδους 
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δραστηριότητες (π.χ δυσκολία διατήρησης της προσοχής στα καθήκοντά του μαθητή ή στο παιχνίδι) β) εύκολη 

απόσπαση προσοχής και αποπροσανατολισμός γ) δυσκολία στην αποσαφήνιση  των οδηγιών με 

αποτέλεσμα την αποτυχία ολοκλήρωσης των σχολικών εργασιών ή καθηκόντων που ανατίθενται στο 

σχολικό περιβάλλον δ) καθώς και δυσκολία στην οργάνωση τους ε) αφηρημένη εικόνα στην τάξη 

αδυναμία συγκέντρωσης σε συζητήσεις στ) αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών ζ) αποφυγή ή 

αντίσταση σε καθήκοντα που απαιτούν διαρκή προσπάθεια, η) απώλεια αντικειμένων και εργασιών 

που έχουν δοθεί για το σπίτι.  

Στα υπερδραστικά ή παρορμητικά συμπτώματα ανήκουν: α) η δυσκολία να παραμείνει στο 

κάθισμά του για ελάχιστο χρονικό διάστημα β) τρέχει και αναρριχεί όπου είναι ακατάλληλο, δηλαδή 

σε μέρη όπου δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες γ) συνήθως δεν μπορεί να παίξει 

αθόρυβα δ) χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ανυπομονησία π.χ δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του 

ε) φαίνεται πάντα να είναι «εν κινήσει» στ) συνήθως συζητά υπερβολικά και αναβλύζει τις 

απαντήσεις πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, διακόπτει τη ροή της ή παρεμβαίνει σε άλλες συζητήσεις 

(Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, 2013; Child 

Mind Institute, n.d). Η Ρ. κατά το διάστημα της παρατήρησης παρουσίαζε όλα τα απρόσεκτα και 

υπερδραστικά συμπτώματα για διάστημα άνω των 6 μηνών, καθώς όπως πληροφορήθηκε η 

κοινωνική λειτουργός από την αρχή της χρονιάς τα είχε εμφανίσει.   

Στο γνωστικό κομμάτι (χειρισμός γλώσσας, χρήση του λόγου στην επικοινωνία, δημιουργικότητα-

φαντασία, μαθηματικές επιδόσεις) φαίνεται ότι το νήπιο αντιμετωπίζει γενικότερες δυσκολίες στην 

εκμάθηση της γλώσσας και των μαθηματικών. Ειδικότερα, η δυσκολία στη χρήση του λόγου κυρίως 

του προφορικού, ίσως οφείλεται στην περιορισμένη γλωσσική επάρκεια της ελληνικής, καθώς ομιλεί 

κυρίως την ρωμανική, χρησιμοποιώντας ελάχιστες βασικές λέξεις της ελληνικής (τουαλέτα, νερό, 

φαγητό, έξω, παιχνίδι, ευχαριστώ, παρακαλώ) που περιορίζονται σε ουσιαστικά και ρήματα. 

Σχηματίζει προτάσεις με δυσκολία όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, δηλαδή όταν προσπαθεί να 

επεξηγήσει το νόημα των λεγόμενων της στους ενήλικες. Κατανοεί τις απλές προστάσεις (π.χ κάθισε 

κάτω, μίλα σιγά) όμως για να εμπεδώσει το περιεχόμενό τους χρειάζεται να επαναληφθούν. Η μη 

λεκτική επικοινωνία αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ κοινωνικής λειτουργού και παιδιού, αφού 

έχει έντονη εξωλεκτική συμπεριφορά (χειρονομίες, γκριμάτσες, συσπάσεις προσώπου).  Η δυσκολία 

ανάπτυξης διαλόγου αποτελεί απόρροια όσων προαναφέρθηκαν και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνταν απλές λέξεις που επαναλαμβάνονταν  έως ότου να γίνουν κατανοητές, 

συνδυασμένες με εξωλεκτικά μηνύματα (βλεμματική επαφή, παντομίμα). 

Εμπόδιο στην κοινωνικοποίησή της αποτελεί ο έντονος θυμός και η απότομη συμπεριφορά που 

απορρέει από αυτόν εξαιτίας της απόρριψης που βιώνει. Εκδηλώνει τα συναισθήματά της τόσο 

λεκτικά όσο και με τη γλώσσα του σώματος. Συνήθως υιοθετεί το ρόλο του παρατηρητή και μόνο αν 

οι συμμετέχοντες στις ομάδες την ενθαρρύνουν τότε συμμετέχει, όχι όμως για αρκετή ώρα αφού 

φεύγει χωρίς προειδοποίηση και επιστρέφει ύστερα από λίγο κάτι που προκαλεί αναστάτωση στη 

ροή του παιχνιδιού και στους ρόλους που έχει αναλάβει ο καθένας. Για το λόγο αυτό δεν τη δέχονται 

στο παιχνίδι τους πυροδοτώντας το θυμό της. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Οι στόχοι της παρέμβασης ιεραρχήθηκαν και προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του παιδιού. 

Επικεντρώθηκαν κυρίως στα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει (μειωμένη κοινωνικοποίηση και 

επικέντρωση-ολοκλήρωση των εργασιών) και επιμερίστηκαν σε μικρότερους περισσότερο εφικτούς ώστε να είναι 

προσιτοί στο παιδί. Αρχικά, προτεραιότητα έχει η επικέντρωση και ολοκλήρωση των καθηκόντων ή 

εργασιών που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος του παιδιού (ζωγραφική, χειροτεχνίες, 

πλαστελίνη, ψυχοκινητικά ομαδικά παιχνίδια και επιτραπέζια) ώστε να η προσοχή της. Η 

υπερδραστηριότητα και η ενασχόληση με ταυτόχρονες δραστηριότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν 

επίσης και με δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη φύση (παιχνίδια στον αύλιο χώρο του σχολείου, 

ζωγραφική ή κολάζ με υλικά από τη φύση) και τη μουσική. 
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Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε πληθυσμούς σχολικής και προσχολικής 

ηλικίας έχει αποδειχθεί ότι η προσοχή των παιδιών εστιάζεται ευκολότερα στη επιτέλεση ενός έργου 

έπειτα από δραστηριότητες στη φύση (αναψυχή, κηπουρική, δημιουργία φυτολογίου). Τέτοιου 

είδους δράσεις όμως είναι αμφιλεγόμενες σε ότι αφορά την επίδρασή τους στην αύξηση της 

προσοχής. Υπάρχουν όμως στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η έκθεση στη φύση αμβλύνει τα 

παρορμητικά συμπτώματα. Σύμφωνα με τον Τσέργα (2014) τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι 

τα συμπτώματα αμβλύνονταν μετά από σχετικές «πράσινες» δραστηριότητες. Από την άλλη έχει 

εισχωρήσει σε διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και αυτός της εκπαίδευσης. 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας, την καλλιέργεια της συμπεριφοράς, καθώς και στη 

μεταβολή της διάθεσης. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι σημαντική στην προσχολική ηλικία. 

Όπως έχει αποδειχτεί από σχετικές έρευνες η μουσική συμβάλλει στην καλλιέργεια της 

αυτοεκτίμησης, δημιουργώντας αισθήματα ευεξίας και θετικής αυτοεκτίμησης. Έρευνες έχουν 

αποφανθεί ότι η ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων δρα αντισταθμιστικά σε μαθητές που εμφανίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα προσαρμογής (Τσέργας, 2014). 

Ο εντοπισμός των δυνατών σημείων του νηπίου (επιμονή, προσπάθεια, τακτική φοίτηση) 

αποτέλεσε κίνητρο για την ένταξή της στην τάξη. Η ενέργεια αυτή στόχευε στην αποδοχή της από 

το σύνολο της τάξης, αφού οι ενδείξεις ΔΕΠΥ φαίνεται να επηρεάζουν τη δημιουργία κοινωνικού 

περίγυρου και την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση υπερβολικών 

αντιδράσεων (εκρήξεων θυμού και επιθετικότητας) στόχος ήταν ο έλεγχος της οξυθυμίας μέσα από 

συζήτηση (για παράδειγμα τι μπορεί να κάνει με το σώμα και τη φωνή της) ή το role play παντομίμας 

(τι πήγε καλά και τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά) προτρέποντας το παιδί να σκεφτεί την πράξη 

που προηγήθηκε (θετική ανατροφοδότηση).   

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 ατομικές και 7 ομαδικές συναντήσεις σε διάστημα περίπου 

τεσσάρων μηνών. Στη συνέχεια θα αναφερθούν ορισμένες από αυτές. Οι ομαδικές εβδομαδιαίες 

συναντήσεις σχετίζονταν με την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, την καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων και την αποτροπή της περιθωριοποίησης, στιγματισμού ορισμένων παιδιών 

που έχει παρατηρηθεί ότι τους υιοθετούν το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου, όπως η συγκεκριμένη 

μελέτη περίπτωσης. Οι ομάδες είχαν ως επί το πλείστον χαρακτήρα ψυχοκινητικής αγωγής 

(ψυχοκινητικά παιχνίδια). Στην πορεία όμως εντάχθηκε και η αφήγηση παραμυθιών στο πλαίσιο της 

αναγνωστικής εμψύχωσης, καθώς και η δραματοποίηση του ενός (θεατρικό παντομίμας) η οποία προβλήθηκε και 

στην Κεντρική πλατεία της πόλης στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά 

συναντήσεις ομαδικού τύπου και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν οι πέντε από αυτές στις οποίες το νήπιο 

είχε ενεργό ρόλο. 

Το επικεντρωμένο σε στόχους μοντέλο εξυπηρέτησε τους στόχους που τέθηκαν, οι οποίοι ήταν 

συγκεκριμενοποιημένοι και αποδείχτηκε κατάλληλο για το περιορισμένο χρονικό διάστημα που 

παρέμεινε στο νηπιαγωγείο η κοινωνική λειτουργός. Εκτός αυτού ο εντοπισμός και η έμφαση στα 

δυνατά σημεία (επιμονή, τακτική φοίτηση) έφεραν ορισμένα θετικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο εστιάζει περισσότερο στο πρόβλημα και τον τρόπο επίλυσής του παρά στο άτομο. Όμως 

στην προκειμένη περίπτωση η κοινωνική λειτουργός έλαβε υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του παιδιού, προσαρμόζοντας το μοντέλο σύμφωνα με αυτά. Δηλαδή η παρέμβαση δεν ήταν 

μοντελοποιημένη, αλλά προσαρμόστηκε στα χαρακτηριστικά του παιδιού. Η συμμετοχή στις 

ομαδικές δραστηριότητες εξυπηρέτησε το στόχο της κοινωνικοποίησης. Η τακτική φοίτηση 

συνέβαλε στη σύσφιξη των σχέσεων ακόμη και με συμμαθητές που διατηρούσε επιδερμικές σχέσεις. 

Μέσα από τη συνεργασία στα ψυχοκινητικά παιχνίδια τα υπόλοιπα παιδιά αποδέχτηκαν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της Ρ. και την ενθάρρυναν, επιδοκιμάζοντας τα επιτεύγματά της, τονώνοντας την 

αυτοπεποίθησή της και έτσι άφησε κατά μέρους την αναζήτηση επιβεβαίωσης. Παρόλα αυτά εξαιτίας 

του οξύθυμου χαρακτήρα της, υπήχαν φορές που θύμωνε και ενεργώντας εγωιστικά έμενε εκτός 

παιχνιδιού παρά τις παροτρύνσεις των συμπαικτών της. Επιμέρους στόχος των ομαδικών 

δραστηριοτήτων αποτέλεσε η αποδυνάμωση των υπο-ομάδων ώστε τα νήπια να λειτουργούν 

ομαδικά.  
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Σε σύγκριση με το πρώτο διάστημα που είχε μόνο μια στενή φίλη, περιορισμένες συναναστροφές και 

προτιμούσε να περνάει χρόνο με τους ενήλικες τώρα η τάση αυτή μειώθηκε. Όταν όμως θύμωνε για 

κάτι που συμβαίνει την ώρα του παιχνιδιού προτιμούσε να παίζει μόνη της. Οι κοινωνικές δεξιότητές 

της καλλιεργήθηκαν μέσα από το ομαδικό παιχνίδι σε ικανοποιητικό βαθμό, όμως δεν τις εφαρμόζει 

πάντα στις σχέσεις της με τους άλλους. Η υπερδραστηριότητα συνεχίζει να επηρεάζει τις σχέσεις τις 

με τα άλλα παιδιά, όμως σε μικρότερο βαθμό και περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά. Επίσης, 

μετά από έντονες δραστηριότητες μειώνονταν η υπερκινητικότητά της με αποτέλεσμα να 

συγκεντρώνεται περισσότερο σε αυτές που ακολουθούν. Οι δραστηριότητες που περιλάμβαναν εκμάθηση 

συνοδεύονταν από κλασική μουσική. Παρατηρήθηκε ότι η Ρ. ηρεμούσε και ήταν περισσότερο αφοσιωμένη 

με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί ελάχιστα στη γλώσσα και λίγο παραπάνω στην αριθμητική και τον 

εντοπισμό διαφορών. 

Η επικοινωνία ήταν σε μεγάλο βαθμό  δύσκολη εξαιτίας της διαφορετικής γλώσσας και της 

περιορισμένης γνώσης της ελληνικής. Το κοντινό της περιβάλλον δεν παρείχει τα κατάλληλα 

ερεθίσματα ώστε να υπάρχει η προοπτική μεγάλης εξέλιξης. Ως απόρροια η γλωσσική της επάρκεια 

παρέμεινε σταθερή, σημειώνοντας όμως πρόοδο στην αριθμητική, αφού πλέον μετρά έως το 10, κάτι 

που τόνισε και η ίδια η μητέρα ως βελτίωση. Η συνάντηση με την μητέρα συνέβαλε στην κατανόηση 

της συμπεριφοράς της Ρ. εκτός σχολείου. Φαίνεται ότι στο σπίτι δεν τηρούντταν τα όρια που έθεταν 

οι γονείς και για το λόγο αυτό τα παιδιά ασχολούνταν περισσότερες ώρες από ότι θα έπρεπε με το 

διαδίκτυο, παραμελώντας δημιουργικές ασχολίες και ποιοτικό χρόνο με τους γονείς. Η μητέρα 

γνώριζε κάποιες από τις επιπτώσεις τις πολύωρης χρήσης του ίντερνετ αλλά από ότι φάνηκε δεν 

μπορούσε να θέσει όρια στα παιδιά ή αν προσπαθούσε να το κάνει υπέκυπτε γρήγορα στις πιέσεις 

τους. Φάνηκε θετική στις προτάσεις της κοινωνικής λειτουργού, όμως δεν ήταν σίγουρη αν μπορούσε 

να τις εφαρμόσει. Ίσως αν υπήρχε παραπάνω χρόνος να είχαν πραγματοποιηθεί κι άλλες συναντήσεις 

που θα εστίαζαν στο πρόβλημα αυτό. 

Η επικέντρωση στις δραστηριότητες και η ολοκλήρωσή τους παρουσίασε κάποια μικρή 

βελτίωση, όμως παρέμεινε αρκετά έντονη, όπως και η παραμονή στη θέση της για αρκετή ώρα. Για 

να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα χρειαζόταν να είναι κάποιος από δίπλα της και να την 

ενθαρρύνει, διαφορετικά τα παρατούσε και ασχολούνταν με κάτι άλλο. 

5. Συμπεράσματα 

Το σχολείο είναι ο επόμενος σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης μετά την οικογένεια. Τα 

παιδιά καλλιεργούν και αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και συνδέονται για πρώτη φορά 

μεταξύ τους, δημιουργώντας μια κοινότητα, μικρογραφία αυτής που θα εισέλθουν αργότερα. Η 

παρουσία λοιπόν μιας καταρτισμένης διεπιστημονικής ομάδας από επαγγελματίες όπως ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές είναι αρωγός στο έργο των εκπαιδευτικών και των 

γονέων. Επιπρόσθετα, η συνεργασία του σχολείου με κοινωνικούς φορείς, φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, φορείς υγείας και φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση θα διευκόλυνε το έργο 

των εκπαιδευτικών. Κάτι τέτοιο όμως ίσως και να μην είναι εφικτό λόγω της έλλειψης πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες αυτές.    

 Ένας κοινωνικός λειτουργός σε συνεργασία με το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση είτε μαθησιακών είτε δυσκολιών κοινωνικοποίησης. Επιπρόσθετα, η 

συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό 

δημιουργεί ένα υγιές και οργανωμένο περιβάλλον για τους μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα 

αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Στα καθήκοντά του κοινωνικού λειτουργού ανήκει και η 

προετοιμασία  τόσο των παιδιών όσο και των γονέων για την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, γεγονός 

που σημαίνει ότι η μετάβαση των παιδιών γίνεται πιο ομαλά από το ένα σχολικό περιβάλλον στο 

άλλο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την παρουσία κοινωνικού λειτουργού και στο σχολείο υποδοχής. 

Όπως συμβαίνει και με την παρούσα μελέτη περίπτωσης η κατάλληλη προετοιμασία για την αλλαγή 

σχολικού περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη, ώστε να γνωρίζει το παιδί τι πρόκειται να 

αντιμετωπίσει και να προετοιμαστεί το διάστημα που μεσολαβεί. Φυσικά ο ρόλος της μητέρας στην 
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προκειμένη περίπτωση ήταν σημαντικός για την αποδοχή της αλλαγής, γιατί πιθανόν η διαφορετική 

ρουτίνα μα την δυσκολέψει τον πρώτο καιρό. 

Συμπερασματικά, η καθιέρωση της σχολικής κοινωνικής εργασίας θα φέρει στο προσκήνιο 

πολλά και ποικίλα οφέλη σε –μίκρο, -μέσο και –μάκρο επίπεδο.  
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Περίληψη 

Το κείμενο αναφέρεται στις νέες, καινοτόμες, διδακτικές πρακτικές, όπως έχουν 

συνδιαμορφωθεί σε μία περίοδο πανδημίας. Οι διδακτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά και οι 

εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης έχουν διαφοροποιηθεί, με τις 

νέες τεχνολογίες να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αλλαγή αυτή, κυρίως όσων αφορά τη 

διαχείριση του χρόνου. Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού, η δημιουργία παρουσιάσεων, 

εξειδικευμένων φύλλων εργασίας, ικανών να ανταποκριθούν στις συνθήκες των εξ αποστάσεως 

μαθημάτων και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έχουν τροποποιήσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

και έχουν διαμορφώσει νέα μεθοδολογία στην προετοιμασία του μαθήματος και αλλαγές στην 

αξιολόγηση του. Η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, των εκπαιδευτικών λογισμικών, αλλά και η 

πρόκληση της αξιολόγησης συνηγορούν στην ανάγκη διαφοροποίησης της διδακτικής πρακτικής, με 

έμφαση στις ανάγκες των μαθητών που εκπαιδεύονται από το σπίτι, αλλά και στην ανάγκη για 

δημιουργία  νέων καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης, δημιουργίας, δημιουργικότητας και 

αξιολόγησης στο πλαίσιο της ψηφιακής σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα το παρόν κείμενο 

προσανατολίζεται στη συνεξέταση γλώσσας - λογοτεχνίας που εισήχθη τα τελευταία χρόνια και 

αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. 

 

Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες, εξ αποστάσεως διδασκαλία, συνεξέταση, νεοελληνική 

γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία. 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Α. Το πλαίσιο της πανδημίας  

Η πανδημία COVID-19  έχει πλήξει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, δημιουργώντας μια 

πρωτόγνωρη κατάσταση και στα ζητήματα εκπαίδευσης. Τα χιλιάδες κρούσματα ανάγκασαν τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ένα από τα πρώτα 

έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν ήταν το κλείσιμο των σχολείων. Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με φυσική παρουσία δεν είναι δυνατή και οι ανάγκες καλύπτονται μέσω της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία και η μάθηση μεταφέρονται άμεσα και αναγκαστικά από 

την πραγματική τάξη στην ψηφιακή.  

Η αλλαγή του χώρου στην εκπαιδευτική πράξη δημιούργησε την ανάγκη επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών, μαθητών και πολλές φορές και γονιών σε διαδικασίες και προγράμματα παροχής εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε σχολική μονάδα, κλήθηκε να εντοπίσει τις ανάγκες σε τεχνολογικό 
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εξοπλισμό για τη μαθητική κοινότητα και αναγκάστηκε να καταρτίσει σχέδιο δράσης για παροχή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ το κράτος ενεργοποίησε ψηφιακά εργαλεία, που επέτρεψαν την 

επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και προέβη σε ενέργειες σχετικά με τις εταιρίες 

παροχής διαδικτύου, με στόχο να μετριαστούν οι πιθανότητες αποκλεισμού των ατόμων από τη 

γνώση. Ο μεγαλύτερος όγκος υποχρεώσεων και εργασίας επιρριπτόταν στους εκπαιδευτικούς, που 

θεωρητικά κατείχαν γνώση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, και οι οποίοι λειτούργησαν και 

καθοδηγητικά. 

Η απρόσμενη πανδημική κατάσταση λειτούργησε ως επιταχυντής για την ψηφιακή ενημέρωση 

και εξοικείωση των δημόσιων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών, αλλά και του 

γενικότερου πληθυσμού, προκειμένου να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διάδοση του κορονοϊού. Οι νέες 

πρακτικές, που σχετίζονται με την υιοθέτηση των τεχνολογιών, ήρθαν για να μείνουν, όχι μόνο διότι 

η πανδημική κρίση συνεχίζεται, αλλά γιατί πλέον αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. 

Παράλληλα όμως, είναι εμφανές το ψηφιακό έλλειμμα όχι μόνο όσον αφορά την τεχνολογία 

υποστήριξης ή τις δεξιότητες των μαθητών, αλλά επίσης και -ίσως το πιο σημαντικό- όσον αφορά 

τις αντιλήψεις, τις στάσεις και την πραγματική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Η πραγματικότητα 

απέδειξε την πολυπλοκότητα των εργασιακών συνθηκών μέσω τηλεκπαίδευσης και ιδιαιτέρως αυτών 

που αφορούν το ρόλο του σχολείου, της μάθησης και της εκοινώνησης επιβεβαιώνοντας τις 

δυσκολίες που αναδύθηκαν με την έλευση της πανδημίας στην ελληνική κοινωνία.   

Tο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σύνθημα «Κορωνοϊός: Μένουμε στο σπίτι - 

Μαθαίνουμε στο σπίτι» ( https://mathainoumestospiti.gov.gr/dimotiko-mathites/ ) πρότεινε την 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «e-me» ή μέσω της 

ψηφιακής τάξης «e-class». Επίσης, προσέφερε τη δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής τηλεκπαίδευσης «Cisco Webex Meetings». Παράλληλα 

προβάλλονταν πρότυπα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικής 

τηλεόρασης από τα κρατικά κανάλια.  

Ωστόσο, παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες της κυβέρνησης, όπως αναφέρουν οι Aslan & 

Zhu (2016), οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, που 

επηρεάζουν κάθε εκπαιδευτική αλλαγή που επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί.   

Ενώ αρχικά ζητούμενο αποτέλεσε η επιτυχής λειτουργία, έπειτα, με την ανάδειξη πολλαπλών 

προβλημάτων, το αυτό ζήτημα ετέθη με νέους όρους, δίνοντας έμφαση σε μια διάχυτη αντίληψη που 

επικρατούσε κατά τον πρώτο εγκλεισμό ήτοι, αν οι νέες αυτές πρακτικές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης καθιερωθούν και αν επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου στο 

πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου  εκπαιδευτικού συστήματος. Και τούτο γιατί, η πολυπλοκότητα 

και η μοναδικότητα του παιδαγωγικού έργου είναι αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς τη φυσική επαφή 

των εκπαιδευτικών με τους μαθητές.  

Ο 21ος αιώνας λοιπόν, χαρακτηρίζεται από ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και διάχυση της 

γνώσης και της πληροφορίας, καθώς το διαδίκτυο επιτρέπει στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

να γίνει κοινωνός της. Όσοι προμήνυαν ένα «παγκόσμιο χωριό», χαρακτηρίζονται σίγουρα 

διορατικοί. Οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν, η επικοινωνία, από τη μια γωνιά του πλανήτη στην άλλη, 

υλοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού και ο σύγχρονος άνθρωπος καθημερινά προσπαθεί να 

κατακτήσει γνώσεις, που μεταβάλλονται και εκσυγχρονίζονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.  

Βάσει των χαρακτηριστικών της κοινωνίας του σήμερα, της «Κοινωνίας της γνώσης» 

(Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004) τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών αναδιαμορφώνουν τη 

φιλοσοφία τους, τους σκοπούς της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση τα προγράμματα σπουδών. 

Μάλιστα διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να ακολουθήσουν κοινή 

πορεία στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών τους. (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Βασικός 

όρος και ζητούμενο των πολιτικών αυτών στον 21ο αιώνα αποτελεί η ενσωμάτωση και χρήση της 

τεχνολογίας, που σταδιακά συντελείται σε πολλές χώρες (Kumar Basak et all., 2018). 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση καθίσταται μείζονος σημασίας για να 

επιτελεστούν οι ζητούμενες αλλαγές στους διάφορους τομείς, όπως στις διδακτικές προσεγγίσεις, 

https://mathainoumestospiti.gov.gr/dimotiko-mathites/
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στις μεθόδους αξιολόγησης, στους ρόλους των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων (Adcock, 

2008). 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν και δυσκολεύουν την εκπαίδευση μέσω φυσικής 

παρουσίας απαιτούν τη χρήση των τεχνολογικών μέσων αναδεικνύοντας ένα νέο είδος εκπαίδευσης 

που έχει αναπτυχθεί και διαδοθεί σε πολλά μέρη του κόσμου (Καλογρίδη, 2020), όπως και στην 

Ελλάδα, η λεγόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ) (Τραχανοπούλου, 2016). 

2. Κυρίως μέρος 

3. Α. Οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και ο ρόλος τους στην μαθησιακή διαδικασία 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ορίζονται ως οι τεχνολογίες 

που επεξεργάζονται και μεταδίδουν διάφορες αναπαραστάσεις της πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, 

ήχοι, βίντεο) και τα μέσα που είναι φορείς αυτών των μηνυμάτων (Κόμης, 2004). 

Με τον όρο Νέες Τεχνολογίες δεν νοούμε μόνο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και ό,τι 

σχετίζεται με αυτόν. Αναλυτικότερα, αναφερόμαστε στις ψηφιακές πλατφόρμες που όλο και 

γρηγορότερα αναπτύσσονται, τα κοινωνικά δίκτυα, τα εξειδικευμένα λογισμικά με την ταυτόχρονη 

χρήση του διαδραστικού πίνακα (Νικολιδάκης, Κωστάκη, 2012) 

Από το 1970 και εξής, οι Νέες Τεχνολογίες εισήχθησαν στη διδακτική διαδικασία ως εργαλείο 

και εκπαιδευτικό αντικείμενο. Η εισαγωγή της Πληροφορικής ως ξεχωριστό μάθημα και η είσοδος 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης, ολοκλήρωσαν 

τον κύκλο και διαμόρφωσαν το νέο ρόλο της τεχνολογίας στη διδακτική πράξη (Καλαντζής, 2011). 

Έτσι, με την πάροδο του χρόνου οι ΤΠΕ καθιερώνονται ως επιστημονικός κλάδος, άρρηκτα 

συνδεδεμένος με την εκπαιδευτική διαδικασία και ενσωματωμένος στα αναλυτικά προγράμματα 

όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.  

Οι Νέες τεχνολογίες σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην πρωτοβάθμια, τη 

δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρακολουθούμε 

την εξέλιξη μιας διαδικασίας διάχυσης και οργάνωσης της γνώσης. Ειδικότερα, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο κατασκευάζουν λογισμικά για τα θεωρητικά και τα θετικά μαθήματα. 

Το σημερινό ελληνικό σχολείο χρειάζεται να μετατραπεί σε ένα «νέο σχολείο», στο οποίο ο 

τρόπος της διδαχής της γνώσης θα πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου. Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί 

ότι μέσω του διαδικτύου τα σχολικά εγχειρίδια εμπλουτίζονται με νέα θεματολογία, δεδομένου ότι 

στο μάθημα εισάγονται νέες ενότητες, που με την κατάλληλη διεπιστημονική προσέγγιση μπορούμε 

να τις εντάξουμε στο γενικότερο κανονιστικό μοντέλο που προάγει τη γόνιμη σύνδεση της ύλης των 

μαθημάτων, έτσι ώστε ο μαθητής να αποκτά μια σφαιρική εικόνα της μαθησιακής διαδικασίας ως 

«όλον» και να μην μελετά αποσπασματικά κομμάτια της διδακτέας ύλης ενός μαθήματος 

(Νικολιδάκης, Κωστάκη, 2012). 

Οι ΤΠΕ με τον υποστηρικτικό τους ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, βοηθούν αρχικά τόσο 

στην αύξηση του ενδιαφέροντος του μαθητή μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας, όσο και στην 

αύξηση των μαθησιακών κινήτρων και στόχων. Συγχρόνως, ο έλεγχος της μάθησης από τους ίδιους 

τους μαθητές, η αφιέρωση ποιοτικού και εποικοδομητικού χρόνου μελέτης, ο συνδυασμός 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολικού πλαισίου – μέσω της βιωματικής μάθησης – αποτελούν 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΤΠΕ. Τέλος, αποτελούν ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο καθώς 

βοηθούν τους μαθητές να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να αξιοποιήσουν διάφορα λογισμικά 

και τεχνολογικά εργαλεία (Μαλλιάρας, 2014). 

 Σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ελλάδα η εκπαιδευτική πολιτική 

έχει ως βασικό της στόχο την εισαγωγή και την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στον εκπαιδευτικό 

χώρο, καθώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν και να επαναπροσδιορίσουν τη μαθησιακή 

διδασκαλία (Νικολιδάκης, Κωστάκη, 2012). 
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 Η αποτελεσματική ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική διαδικασία επιβάλλεται στις 

μέρες μας, αφού προσφέρονται ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες μάθησης ανεξάρτητα από το επίπεδο 

του μαθητή, οικονομικό ή κοινωνικό. Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, συμβάλλει στην μείωση του 

οικονομικού κόστους με τον περιορισμό των πολλών σχολικών εγχειριδίων και την τροποποίηση της 

πορείας της διδασκαλίας (Λαφατζή, 2005). 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πλαίσιο είναι η εξασφάλιση 

της υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε σχολικό συγκρότημα. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και προγράμματα ή λογισμικά έτοιμα για χρήση τόσο από την πλευρά 

των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, των οποίων η επιμόρφωση και η εξοικείωση με τη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί μέσω σεμιναρίων 

επιμόρφωσης και διδασκαλίας του νέου αντικειμένου που θα παρέχονται στον εκπαιδευτικό 

(Μιχαηλίδης, 1998).  

 Το σύγχρονο μοντέλο διδασκαλίας εκφράζει μια συγκροτημένη θεώρηση της διδασκαλίας 

και της εκπαίδευσης, που οδηγεί στην επιλογή καθορισμένων μορφών, τεχνικών και στρατηγικών 

διδασκαλίας και στον αποκλεισμό άλλων. Το σχολείο οφείλει να εξάγει την ενεργητική γνώση. Ο 

μαθητής πρέπει να εγκαταλείψει τον παθητικό του ρόλο και με τη συμβολή του δασκάλου να 

ενστερνιστεί τις βασικές αρχές της ενεργητικής μάθησης. Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να προάγει 

καταστάσεις συνεργατικής μάθησης που είναι αναγκαία στο σύγχρονο σχολείο (Βοσνιάδου, 2006).  

 Μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα μπορεί να τονώσει και να εμπλουτίσει τη μαθησιακή 

εμπειρία, να ωθήσει ακόμα και τους συνεσταλμένους μαθητές να συμμετέχουν, να δημιουργήσουν 

μεταξύ τους σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, όπου θα ενθαρρύνεται η αυτοπειθαρχία και θα 

δημιουργούνται προϋποθέσεις καλύτερης και πιο εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής ομάδας 

(Μακρίδου, 2005). 

 Το πλεονέκτημα της ομάδας είναι ακόμη ότι ενδείκνυται για τη χρήση νέων τεχνολογιών, 

καθώς οι μαθητές μέσω του διαδικτύου μαθαίνουν να καινοτομούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και 

να δημιουργούν οι ίδιοι μαθησιακούς στόχους, έχοντας ουσιαστικά περισσότερες πιθανότητες να 

τους πετύχουν. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η συστηματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική πράξη και ο εμπλουτισμός του μαθήματος με εξειδικευμένα λογισμικά, ώστε το 

εκπαιδευτικό σενάριο να ανταποκρίνεται άμεσα στη  σχολική πραγματικότητα και να τηρούνται οι 

αρχές της διαθεματικότητας, της διεπιστημονικότητας και της σύνδεσης των μαθημάτων του 

αναλυτικού προγράμματος (Νικολιδάκης, Σίσσας, 2012). 

 Η χρήση του διαδραστικού πίνακα δημιουργεί μια παραγωγική και συνεργατική ατμόσφαιρα 

στην τάξη, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να συμβιώνουν στο σχολικό γίγνεσθαι και ωθούνται να 

αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν με μεγαλύτερη ευκολία στη 

σχολική ομάδα. Με το διαδραστικό πίνακα, μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας, οι μαθητές 

αποκτούν άλλη προοπτική καθώς οι εικόνες ελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους και 

μπορούν να αποτυπώσουν έστω και μηχανικά περισσότερες πληροφορίες.  

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ο νέος ρόλος 

που καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός, μέσα από νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα στην τάξη. 

Άλλωστε, ένας επιτυχημένος και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πριν την εκτέλεση της 

διδασκαλίας, έχει την υποχρέωση να δυναμώσει το γνωστικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό 

μάθησης και τις δεξιότητες του εκάστοτε μαθητή ξεχωριστά. Για την ισχυροποίηση του γνωστικού 

αντικειμένου αναμφισβήτητη είναι η συμβολή του διαδικτύου, καθώς και των τεχνολογικών 

εξελίξεων, οι οποίες έχουν μεταβάλει τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης (Νικολιδάκης, Κωστάκη, 

2012). 

 Στο επίπεδο μακροπρόθεσμου προγραμματισμού διδασκαλίας ο καθηγητής είναι αναγκαίο 

να αναπλάσει το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας. Αυτό θα έχει 

ως άμεσο αποτέλεσμα να εισαχθούν τα καινοτόμα διδακτικά πρότυπα μάθησης χωρίς να 

παρεμποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και να καθυστερεί η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης 

σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό που πραγματοποιείται κάθε 
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εξάμηνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επανατοποθετήσει την πορεία και την ολοκλήρωση του 

διδακτικού υλικού, να αξιολογήσει τις επιδιώξεις του και να εξοικειωθεί με το περιεχόμενο των 

διδακτικών ενοτήτων.  

 Οι ΤΠΕ έχουν εμπλουτίσει το έργο του εκπαιδευτικού με περισσότερες αρμοδιότητες. Από 

φορέας γνώσης ο δάσκαλος γίνεται συντονιστής, συνεργάτης και βοηθός για τη δημιουργία της νέας 

γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, γίνεται καθοδηγητής, 

υποστηρικτής και σύμβουλος καθώς δίνει οδηγίες στους μαθητές για την πορεία του μαθήματος, τους 

προτείνει λύσεις και τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, καλλιεργώντας την 

κριτική τους σκέψη (Καμηλάρη, Σιάκουλη, 2016).  

 Β. Οι αλλαγές στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας. Η συνεξέταση με τη Λογοτεχνία 

Με το υπ’ αριθμόν 126/11-11-2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 211) απαριθμείται ένα πλήθος 

αλλαγών στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των διδακτικών αντικειμένων της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Το μάθημα ονομάστηκε 

«Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» και περιλαμβάνει από τούδε και στο εξής δύο κλάδους, τη 

Γλωσσική Διδασκαλία και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Οι δύο αυτοί κλάδοι ενοποιούνται και 

συνεξετάζονται στις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε τρίωρη 

εξέταση, εν αντιθέσει με την διάρκεια των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται σε δίωρη εξέταση 

(άρθρο 5).  

Οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και 

Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα, τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις 

αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και εξάγεται ξεχωριστός 

βαθμός για κάθε κλάδο (άρθρο 16). 

 

Συγκεκριμένα:  

Α) Για το μάθημα της Γλωσσικής Διδασκαλίας 

1) Κατανόηση του κειμένου και του επικοινωνιακού πλαισίου (Μονάδες 6) 

2) Δομή και Γλώσσα του κειμένου (Μονάδες 4)  

3) Παραγωγή γραπτού λόγου (Μονάδες 10) 

Β) Για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

1) Κατανόηση του κειμένου (Μονάδες 6)  

2) Δομή και γλώσσα του κειμένου (Μονάδες 6) 

3) Παραγωγή λόγου (αναγνωστική ανταπόκριση και δημιουργική γραφή) (Μονάδες 8) 

Αναγνωστική ανταπόκριση 

 

Γ. Σχέδιο διαδικτυακού μαθήματος - Σχεδιασμός (Πλάνο) διδασκαλίας μιας διδακτικής 

ενότητας στη Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου 

 

Ως αφόρμηση χρησιμοποιείται ένα βίντεο - τραγούδι από την ιστοσελίδα 

https://www.youtube.com  ( https://www.youtube.com/watch?v=bNnFFKv_NyI ) η προβολή του 

οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Στη συνέχεια, ξεκινά συζήτηση για την Ειρήνη και τον Πόλεμο, συνδέοντας το παρελθόν με 

το παρόν, βασιζόμενοι στην εθνική μας ιστορία και με εφαλτήριο τα 200 χρόνια από την ελληνική 

επανάσταση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται τεχνικές διδασκαλίας, όπως ο 

καταιγισμός ιδεών και ο διάλογος που όμως θα ενισχύεται με ερωταποκρίσεις, καθιστώντας το 

δάσκαλο συντονιστή της και θα προβάλλονται σχετικές εικόνες. Σε κάποια σημεία μπορεί ο 

εκπαιδευτικός να κάνει χρήση της τεχνικής της διάλεξης.  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bNnFFKv_NyI
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Στη συνέχεια, δίνεται επιπλέον χρόνος για την οργάνωση των ομάδων και την την ενημέρωση 

σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικτυακής συνεργασίας των μαθητών σε παράλληλα διαδικτυακά 

δωμάτια και μέσω κοινωνικών δικτύων.  

Την  τελευταία διδακτική ώρα θα παρουσιάσει κάθε ομάδα την εργασία της on line.  

 

Ιδέα  

Περιήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να 

οπτικοποιήσουν τις γνώσεις, αναφορικά με το αντικείμενο που καλούνται να επεξεργαστούν.  

 

Στοχοθεσία στη διδασκαλία 

Γενικοί στόχοι  

▪ Ανάπτυξη του τρόπου μάθησης μέσω της έρευνας  

▪ Ενεργοποίηση των μαθητών και ιδιαίτερα του πνεύματος συνεργασίας  

▪ Εξοικείωση με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 

Ειδικοί στόχοι  

▪ Να έρθουν σε επαφή με την αξία της ειρήνης 

▪ Να εντοπίσουν το παγκόσμιο εύρος των επιπτώσεων του πολέμου 

▪ Να επιτευχθεί καλύτερη πρόσληψη των γνώσεων μέσω του ψηφιακού ταξιδιού και της 

εξερεύνησης στο διαδίκτυο 

▪ Να πραγματοποιηθεί παραγωγή προφορικού λόγου και σύνθεση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας 

 

Απαραίτητο Υλικό 

▪ Σχολικό εγχειρίδιο 

▪ Τετράδιο  

▪ Φυλλομετρητής (Internet Browser)   

▪ Υπολογιστής – tablet (Κάμερα – μικρόφωνο) 

 

Διδακτική Προσέγγιση 

   Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αφού μοιράσουν τις αρμοδιότητες, χρησιμοποιούν τους 

υπολογιστές για να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο φύλλο εργασίας που 

τους έχει δοθεί από τον διδάσκοντα. Με την ολοκλήρωση της μελέτης και της έκθεσης της νέας 

γνώσης από κάθε ομάδα, συνεχίζουν την συνεργασία τους και στην παρουσίαση του υλικού. Αν 

υπάρξει δυσκολία δίνεται σε κάθε μαθητή μια δραστηριότητα από τον διδάσκοντα (π.χ. να βρει 

πίνακα σχετικό με τον πόλεμο, θεατρικό έργο για την Ειρήνη κ.ο.κ) 

Προτείνεται η διαθεματικότητα – συνεξέταση, καθώς στο μάθημα της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας εντοπίζονται κείμενα με σχετικό περιεχόμενο όπως «Έχουμε πόλεμο». 

 

Πρώτη διδακτική ώρα  

Βάζουμε στα παιδιά να ακούσουν το τραγούδι Imagine all the people  και δίνουμε παράλληλα 

τους στίχους με τη μετάφραση  https://www.youtube.com/watch?v=bNnFFKv_NyI   

Πριν ανοίξουν τα παιδιά τα βιβλία αναφέρουμε τον τίτλο της ενότητας «Ειρήνη - Πόλεμος» 

και ζητάμε καταιγισμό ιδεών με λέξεις σχετικά με τον τίτλο. 

 Σε διαφάνεια / πίνακα σημειώνουμε όσες προλαβαίνουμε και στη συνέχεια τις εντάσσουμε σε 

δυο στήλες. Εναλλακτικά δίνω πίνακα με λέξεις και ζητάω από τα παιδιά με τη σειρά να τις εντάξουν 

στον κατάλληλο πίνακα.  

Έπειτα προχωράμε στη σύγκριση και συσχέτιση των φαινομένων με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNnFFKv_NyI
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Με αφορμή το κείμενο της ενότητας σελίδα 88 συζητώ γιατί η ειρήνη δεν είναι φυσική 

κατάσταση και βιωματικά αν υπάρχει πρόσφυγας στην τάξη. Με την αφορμή αυτή παρατίθενται τα 

χαρακτηριστικά – θετικά γνωρίσματα της ειρήνης και οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη και διατήρησή 

της. 

 

Δεύτερη διδακτική ώρα 

Με έναυσμα το κείμενο 4, που βρίσκεται στη σελίδα 91 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά – 

επιπτώσεις του πολέμου υλικά και ηθικά στους ανθρώπους,  το περιβάλλον, την κοινωνία. 

Κοιτώντας την εικόνα σελίδα 93 ζητώ να καταγράψει ο κάθε μαθητής 5 λέξεις και τις 

διαβάζουν -  δραστηριότητα για το σπίτι να κάνουν αντίστοιχο κολάζ για να αποδοθεί η συνθήκη 

ειρήνης. 

Παραδίδεται η θεωρία για τις τελικές και αιτιολογικές προτάσεις και γίνεται online εξάσκηση 

μέσω της πλατφόρμας ελληνικός πολιτισμός. 

 

Τρίτη  διδακτική ώρα 

1. Παραδίδεται θεωρία για Ομοηχες – παρώνυμες λέξεις και ζητείται από τα παιδιά να δώσουν 

παραδείγματα και να κάνουν μια άσκηση που θα έχει συμπεριληφθεί στις διαφάνειες – παρουσίαση 

του μαθήματος.  

2. Τέλος θα παρουσιαστούν οι εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουν δοθεί από την 

πρώτη ώρα στην ιστοσελίδα http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/    

 

Δ. Φύλλο Εργασίας 

Η 21η  Σεπτεμβρίου ως ημέρα παγκόσμιας Ειρήνης 

Η λέξη ειρήνη ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «είρω», που σημαίνει «ενώνω». Εκφράζει 

τη συμφιλίωση των ανθρώπων, τη θέληση τους για επικράτηση ενός τρόπου απαλλαγμένου από τις 

συγκρούσεις ανάμεσα στα έθνη και τους ανταγωνισμούς στο επίπεδο της καθημερινής ζωής.  

Πάντοτε, συνδεόταν το περιεχόμενο της με πολεμική σύρραξη, όχι τόσο για να φανεί η 

αντίθεση της μ’ αυτήν, όσο για να υποτιμηθεί η αξία και ο ρόλος της στη ζωή του ανθρώπου. Η 

ειρήνη είναι η μόνη συνεκτική δύναμη των κοινωνιών και η δικαίωση του ανθρώπου ως όντος 

κοινωνικού και πνευματικού, που εξασφαλίζει την ποιότητα της ζωής. Με την ειρήνη αναζητεί ο 

άνθρωπος την ασφάλεια, τη βεβαιότητα και την απομάκρυνση της απειλής από τη ζωή του. 

Η ειρήνη είναι η θεά της ευημερίας και της γαλήνης. Υπηρετεί τα γράμματα, τις τέχνες και τις 

επιστήμες, όπως και κάθε έργο προόδου. Μπροστά στην φρίκη και την παραφροσύνη του πολέμου 

είναι το πιο ασφαλές λιμάνι, αφού εκφράζει την τάξη, την λογική και την αρμονία. Ημερώνει και 

εξευγενίζει τον άνθρωπο και το ήθος του, καθώς προωθεί τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Επιπλέον, 

συναδελφώνει τους λαούς, ξεδιαλύνει τις διαφορές και λύνει τα προβλήματα τους, συνάπτοντας 

ιερούς δεσμούς φιλίας και σεβασμού. 

Το 2001, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε μια νέα απόφαση την 55/282, κηρύσσοντας την 21η 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως Διεθνή Ημέρα εορτής της Ειρήνης. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας 

ήταν η ενδυνάμωση του ιδεώδους της ειρήνης και η ενθάρρυνση ενεργειών για την εξάλειψη των 

εντάσεων και των αιτιών που προκαλούν τις συγκρούσεις στον πλανήτη μας. Η προοπτική της 

Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης είναι να καθιερωθεί η 21η Σεπτεμβρίου ως ημέρα παγκόσμιας εκεχειρίας, 

κατά την οποία κάθε εχθροπραξία στον κόσμο θα σταματάει, έστω και για 24 ώρες μόνο. 

Ως μέτρα για την ενδυνάμωση της ειρήνης επιβάλλεται να υπάρξει καταπολέμηση των αιτιών 

που αναπαράγουν τον πόλεμο, όπως η άνιση κατανομή του πλούτου, της γνώσης και της ισχύος 

μεταξύ των λαών. Επίσης, η αφύπνιση και δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σε 

περιπτώσεις εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς κάποιου κράτους. Η καλύτερη γνωριμία των λαών 

μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση 

των στερεοτύπων, ενώ η καταπολέμηση του φανατισμού μέσω της εκπαίδευσης θα δημιουργήσει 

πολίτες, που θα απαρνηθούν τον πόλεμο. 

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/
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Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά το πρόβλημα της παράνομης μεταφοράς όπλων. 

Επιβάλλεται να υπάρξει αποκατάσταση και επανένταξη των παιδιών στρατιωτών και προώθηση του 

προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού για την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης παιδιών ως στρατιώτες. Επίσης, ο στιγματισμός εγκλημάτων πολέμου από τα διεθνή 

δικαστήρια κρίνεται επιβεβλημένος. Ως «ζώνες ειρήνης» πρέπει να εκλαμβάνονται τα παιδιά, ώστε 

να επιτρέπεται η απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια προς τα μικρά αγγελούδια και μεγάλα θύματα 

των πολεμικών εχθροπραξιών.  

Εξάλλου, «δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος» επισήμανε ο A.J. 

Muste και ο Φραγκλίνος πρέσβευε «Δεν γνωρίζω κανένα καλό πόλεμο ή κακή ειρήνη».  

Ειρήνη Σωτηρίου, Δημοσιογράφος, Διοικητικό Στέλεχος, Διεθνολόγος 

 

1. Ερώτηση κατανόησης: Αναζητήστε στο κείμενο τα θετικά στοιχεία που εξασφαλίζει η 

ειρήνη και γράψτε μια παράγραφο 60-80 λέξεις. 

2. Ερώτηση λεξιλογίου: α. να βρεθούν συνώνυμες: σύγκρουση, αξία, ρόλος, βεβαιότητα, 

γαλήνη /  αντώνυμες : απομάκρυνση, πρόοδος, τάξη, δύναμη, διαφορές  

3. Ερώτηση γραμματικής συντακτικού: να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με τα έντονα γράμματα 

ως τελικές ή αιτιολογικές.  

4. Ερώτηση παραγωγής λόγου: Σε άρθρο σας που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου να αναφέρετε την επίδραση της ειρήνης στην ζωή των παιδιών. 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΧΤΣΗΣ : ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ 

1. Πώς κλιμακώνονται τα συναισθήματα της Νίνας, όπως αυτά φαίνονται μέσα στο κείμενο. 

Να παρουσιάσετε και τα αντίστοιχα χωρία. 

2. Να εντοπίσετε τρεις εικόνες και να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τους  

3. Να  αφηγηθείτε με άλλο τρόπο τη σκηνή που η Νίνα προσπαθεί να ξυπνήσει την κόρη της.  
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Περίληψη 

Η έννοια της πολιτισμικής ετερότητας αναδεικνύει, ότι η ανθρωπότητα δεν αναπτύσσεται με 

ομοιόμορφο τρόπο και ότι οι διάφοροι πολιτισμοί έχουν αλληλεπίδραση και διάδραση μεταξύ τους. 

Οι άνθρωποι σε κάθε εποχή χρησιμοποιούν χρωματικούς συνδυασμούς και χρώματα για να 

εκφράσουν ιδέες, συναισθήματα, να αναπαραστήσουν βιώματα, εμπειρίες, θρησκευτικές αντιλήψεις 

και πολιτισμικές αξίες. Κατά την εξελικτική πορεία του ανθρώπου τα χρώματα ερμηνεύτηκαν τόσο 

από καλλιτέχνες όσο και από φιλοσόφους, ως σύμβολο ιδεών και χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

κουλτούρας των λαών. Ο ρόλος των χρωμάτων στα βιώματα και στα συναισθήματα των ανθρώπων 

υποδηλώνει συμβολισμούς της πολιτισμικής ετερότητας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί μέσο 

ενότητας, κατανόησης και ισότιμης αποδοχής των ανθρώπων στις διαφορετικές πολιτισμικές 

κοινωνίες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει και να αναδείξει, στηριζόμενη στη 

βιβλιογραφία, τη σημασία και το ρόλο των χρωμάτων στην πολιτισμική ετερότητα των λαών.  

Λέξεις κλειδιά: χρώματα, πολιτισμική ετερότητα, κουλτούρα, συμβολισμοί  

1. Εισαγωγή 

Η ζωή μας είναι έγχρωμη καθώς ποικιλία χρωμάτων αποτυπώνονται στα λάβαρα, στις σημαίες, 

στις ενδυμασίες, στην τέχνη, στα μνημεία, στα κτίρια και στους ναούς,  εξακολουθώντας να ενώνουν 

ομάδες ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, ιδεολογία και θρησκεία σε μια αρμονία και ισορροπία 

χρωματικών επιλογών, όπως η ίδια η φύση παρουσιάζει με περίσσια ομορφιά στο ουράνιο τόξο. Η  

επίδραση των χρωμάτων στη ζωή του ανθρώπου έχει ρίζες στους αιώνες. Η επιλογή των χρωμάτων 
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φανερώνει στοιχεία από την κουλτούρα του, παρουσιάζει πολιτισμικά χαρακτηριστικά και αξίες, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και δοξασίες, φανερώνει και αφυπνίζει συναισθήματα και αποκαλύπτει 

την ψυχολογία του ατόμου.  

Η διαφορετική αντίληψη και επιλογή των χρωμάτων από τους ανθρώπους αναδεικνύει την 

πολιτισμική ετερότητα των λαών, όπως παρουσιάζεται διαχρονικά στους λαούς των Μάγιας, των 

Ίνκα, των Αζτέκων, της Ινδίας, της αρχαίας Ελλάδας, της αρχαίας Αιγύπτου και Κίνας, της Ρωμαϊκής 

και Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Η διαφορετική επιλογή των 

χρωμάτων διαχρονικά μαρτυράει την πολιτισμική ετερότητα των λαών, η οποία θα πρέπει να 

αποτελέσει  θετική πρόκληση στη  διαπολιτισμική προσέγγιση της παιδείας, με στόχο την ειρηνική 

και ισότιμη συνύπαρξη όλων των ανθρώπινων πολιτισμικών μορφωμάτων όπως απαιτεί η σύγχρονη 

και  παγκοσμιοποιημένη  κοινωνία.  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διευρεύνηση της επιλεκτικότητας των χρωμάτων ανάλογα 

με την κουλτούρα των λαών στο χώρο και στο χρόνο και η ανάδειξη  της διαφοροποίησης 

πολιτισμικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών που αποδίδονται μέσα από τις χρωματικές επιλογές 

των ανθρώπων, πάντα με πνεύμα αλληλοσεβασμού και γνήσιας αποδοχής της πολιτισμικής 

ετερότητας των λαών. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατης και σύγχρονης 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την 

εκπόνηση της εργασίας αυτής, διεξήχθη αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων, επιστημονικών βιβλίων, 

άρθρων, δημοσιεύσεων συνεδρίων καθώς και ηλεκτρονικών πηγών, πάντα με λέξεις κλειδιά συναφή 

με το  θέμα.  

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Πολιτισμική ετερότητα  

 

Με τον όρο ετερότητα καλείται η διαφορετικότητα και η ανομοιογένεια, ενώ ως πολιτισμική 

ετερότητα περιλαμβάνονται διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, της κουλτούρας των διαφόρων φυλών 

και των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. Ειδικότερα ο όρος της «πολιτισμικής ετερότητας» 

αναφέρεται στην έννοια του πολιτισμού, η οποία απασχολεί κυρίως τον κλάδο των κοινωνικών 

επιστημών και εμπεριέχει χαρακτηριστικά, στάσεις, τρόπους σκέψης και συμπεριφορές των 

ανθρώπων, ως κοινωνικά σύνολα. Ο  πολιτισμός παίζει  σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των 

απόψεων και των στάσεων των ανθρώπων  σχετικά με την κοινωνική τους συμπεριφορά και με τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή (Χατζηχρήστου, 2005). Επίσης περιλαμβάνει τα ήθη, τα έθιμα, τις 

παραδόσεις και τις αξίες, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές αντιλήψεις, τους γραπτούς και άγραφους 

νόμους καθώς και τα μη βιολογικά επιτεύγματα, όπως ο τύπος των κατοικιών ή των δρόμων μιας 

συγκεκριμένης  κοινωνίας.  

Η πολιτισμική ετερότητα ενσωματώνει  υπαρκτά ή λογιζόμενα ως υπαρκτά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, βάσει των οποίων κατατάσσονται στην ίδια 

κατηγορία και διαφοροποιούνται από το συνολικό πολιτισμικό προφίλ της κοινωνίας. Τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως η καταγωγή, το χρώμα, το φύλο, η  θρησκεία, η γλώσσα και ο 

πολιτισμός, τα οποία διακρίνουν μία κοινωνική  ομάδα και που διαφοροποιούνται σε σχέση με την 

πλειοψηφία, αποτελούν γνωρίσματα της διαφορετικότητας ή της πολιτισμικής ετερότητας και  εν 

δυνάμει μπορεί να γίνουν αιτία  ρατσισμού, περιθωριοποίησης ή αποκλεισμού. Σύμφωνα με τον 

Νικολάου (2005) η πολιτισμική ετερότητα θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες θεμελιώδης αρχές, οι 

οποίες προστατεύουν την ομαλή συνύπαρξη όλων των ανθρώπων και προάγουν πνεύμα 

αλληλοσεβασμού της πολυπολιτισμικής κουλτούρας ανάμεσα στους λαούς.   

Πολλές φορές οι πρωτογενείς πολιτισμικές διαφορές όπως της γλώσσας ή των διαφορετικών 

αντιλήψεων μιας κοινωνικής ομάδας ή τα διαφορετικά στοιχεία που περιέχονται στους πολιτισμούς 

των διαφόρων εθνών είναι μία μονομερής προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας των λαών. Η 
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γενικότερη έννοια της πολιτισμικής ετερότητας ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης 

ύπαρξης καθώς και τα  βιωματικά γνωρίσματα του ανθρώπου όπως παρουσιάζονται στις διάφορες 

μορφές της γλωσσικής, φυλετικής, θρησκευτικής, εθνικής ή πολιτισμικής ετερότητας. Η πολιτισμική 

ετερότητα μπορεί να σχετίζεται με ομάδες και τμήματα του γηγενούς πληθυσμού που 

διαφοροποιούνται από τον υπόλοιπο πληθυσμό ή με νέους, αλλόχθονες πληθυσμούς που 

μεταναστεύουν στη χώρα και έχουν διαφορετική εθνική, εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και 

πολιτισμική ταυτότητα (Γκότοβος, 2002).  

Είναι γεγονός ότι η ανθρωπότητα δεν αναπτύσσεται με ομοιόμορφο τρόπο, αλλά εξελίσσεται 

σύμφωνα με τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές, αφού όλοι οι πολιτισμοί παρουσιάζουν 

διάδραση και αλληλεπίδραση στο πέρασμα του χρόνου. Η πολιτισμική ετερότητα των λαών 

φανερώνεται και στην επιλογή των χρωματικών επιλογών στο πέρασμα του χρόνου. Η 

διαφοροποιημένη επιλογή των χρωμάτων οδηγεί σε διαπολιτισμικές  κοινωνίες και παράλληλα θα 

πρέπει να συνηγορεί στην ισότιμη αποδοχή και στον σεβασμό  των πολιτιστικών στοιχείων όλων των 

λαών για μία ειρηνική συνύπαρξη, όπως η παγκόσμια κοινωνία επιτάσσει. 

2.2. Η αντίληψη των χρωμάτων  

Η πληροφορία που αφορά στο χρώμα συνδέεται με τις συχνότητες της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας καθώς η αντίληψη του φωτός στο άνθρωπο παρουσιάζεται ως χρώμα. Τα χρώματα 

γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο μάτι σύμφωνα με την αντανάκλαση του φωτός στα διάφορα 

αντικείμενα. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ανάλογα με το μήκος κύματος αντιστοιχεί και σε 

διαφορετικό χρώμα. Ο Νεύτωνας στο έργο του Οπτική (1704) καθώς ανέλυσε το λευκό φως μέσα 

στο γυαλί διαπίστωσε, ότι το χρώμα δεν είναι εγγενές χαρακτηριστικό των αντικειμένων. Σε μία 

σειρά πειραμάτων που έκανε απέδειξε πως το λευκό δεν αποτελεί βασικό χρώμα, αλλά δημιουργείται 

από τη μείξη των επτά βασικών χρωμάτων, καταρρίπτοντας τη θεωρία του Αριστοτέλη που 

υποστήριζε, ότι τα χρώματα είναι διαβαθμίσεις φωτός από το λευκό ως το απόλυτο μαύρο (Newton, 

1704). Το χρώμα είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή η συχνότητα ή το φάσμα του φωτός 

που γίνεται αντιληπτό από τον ανθρώπινο οφθαλμό και που στη συνέχεια σε συνεργασία με τον 

εγκέφαλο μεταφράζεται σε  χρώμα. Ο λόγος της ταχύτητας διάδοσης του φωτός στο κενό ονομάζεται  

δείκτης διάθλασης, ο οποίος μας δίνει την αντίληψη τόσων χρωμάτων στο ηλιακό φάσμα όσες είναι 

και οι πολυάριθμες διαφορετικές τιμές του, δηλαδή άπειρους χρωματικούς συνδυασμούς.  

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ανάλογα με το μήκος κύματος αντιστοιχεί σε διαφορετικό 

χρώμα. Η ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος είναι η κόκκινη, ενώ αντίστοιχα με το 

μικρότερο μήκος είναι η ιώδης. Το μαύρο χρώμα γίνεται αντιληπτό όταν όλα τα μήκη κύματος 

ακτινοβολίας απορροφώνται από την επιφάνεια του αντικειμένου, ενώ αντιθέτως το άσπρο χρώμα 

παρουσιάζεται όταν αντανακλώνται (Σωτηροπούλου, 2014, σ.135). Το φάσμα του ορατού φωτός που 

γίνεται αντιληπτό από τον ανθρώπινο μάτι συντίθεται από το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε, τα 

οποία αποτελούν τα τρία προσθετικά χρώματα και που όταν συνδυαστούν κατάλληλα δημιουργούν 

όλα τα υπόλοιπα παράγωγα χρώματα. Η ευαισθησία του ανθρώπινου οφθαλμού στην αντίληψη των 

χρωμάτων κυμαίνεται από 400 nm (ιώδες φως) έως 700 nm (ερυθρό φως). Μικρότερο των 400 nm 

ονομάζεται υπεριώδες και μεγαλύτερο των 700 nm καλείται υπέρυθρο φως. Επομένως το χρώμα που 

τελικά βλέπουμε είναι η ακτινοβολία που ανακλάται από την επιφάνεια ενός αντικειμένου 

(Καμπεζίδης, 2014). 

Στη βιολογική διάσταση της  αντίληψης των χρωμάτων προστίθεται και η νοηματική διάσταση, 

η οποία συνδέεται  με τη μετάφραση που ο  εγκέφαλος του κάθε ατόμου αποδίδει την προσωπική-

υποκειμενική ερμηνεία στην αντίληψη των χρωμάτων, η οποία αναγνωρίζεται από τον οφθαλμό και  

συνήθως ταυτίζεται με προσωπικές εμπειρίες και  πολιτισμικές αξίες. Το χρώμα αποτελεί έμπνευση 

για δημιουργία και ποιητικό λόγο όπως το 1978 στην ποιητική συλλογή του νομπελίστα ποιητή 

Οδυσσέα Ελύτη με το τίτλο «Μαρία Νεφέλη» ξεχωρίζουν οι στίχοι: «Θεέ μου πόσο μπλε ξοδεύεις για 

να μη σε βλέπουμε;».  
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Ο τρόπος που βλέπουμε τα χρώματα εξαρτάται από τη γλώσσα που μιλάμε, από την κοινωνία 

που ζούμε, από την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση, το βιολογικό ή γνωστικό μας υπόβαθρο, την 

πολιτισμική μας ταυτότητα και το νόημα που αποδίδουμε στα χρώματα με βάση τις προσωπικές μας  

εμπειρίες. Η διαφοροποίηση της αντίληψης των χρωμάτων και των  διαφόρων χρωματικών  

αποχρώσεων είναι έκδηλη στους ανθρώπους της τέχνης, όπως για παράδειγμα στους καλλιτέχνες, 

ζωγράφους, ποιητές και στους ειδικούς της μόδας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα χρώματα και τους 

χρωματικούς τόνους με χρωματική ορολογία που διαφοροποιείται από το γενικό περιγραφικό όρο 

των χρωματικών αποχρώσεων που προσδίδεται από έναν μη ειδικό (https://egno.gr/2018).  

2.3. Η κουλτούρα των χρωμάτων  

Τα χρώματα από τα βάθη των αιώνων κατείχαν μία ξεχωριστή θέση στη φιλοσοφία και στην 

παράδοση, ενώ συγχρόνως φανέρωναν αντιλήψεις, στάσεις και αξίες ανά τον κόσμο. Μέσα από την 

επιλογή των χρωμάτων παρουσιάζονται συναισθήματα, ιδέες, επιλογές, πολιτισμικές και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, εθνικές ταυτότητες και συμβολισμοί. Τα χρώματα επηρεάζουν τη 

ψυχολογία και δημιουργούν νοητικούς συνειρμούς και εικόνες ανάλογα με τον τρόπο που επιδρούν 

στη διάθεση του κάθε  ανθρώπου. Ο κόσμος μας είναι έγχρωμος και οι χρωματικές αποχρώσεις που 

κυριαρχούν στη καθημερινό περιβάλλον αποκωδικοποιούνται από τον εγκέφαλό μας και προκαλούν 

σωματικές και ψυχοδιανοητικές λειτουργίες. Τα συναισθήματα και η διάθεση του ανθρώπου μπορεί 

να αποδοθεί σε αποχρώσεις ανοικτών ή σκούρων χρωμάτων, όπως είναι το φωτεινό πορτοκαλί-

κίτρινο του ήλιου που δείχνει χαρά και αισιοδοξία, μέχρι το γκρι και μαύρο μιας συννεφιασμένης 

μέρας που συμβολίζει κάποια μελαγχολική ή απαισιόδοξη διάθεση.  

Σε όλους τους πολιτισμούς τα χρώματα που κυριάρχησαν ερμηνεύτηκαν από καλλιτέχνες, 

ιστορικούς και φιλοσόφους, ανάλογα με τους συμβολισμούς και τα συναισθήματα που ήθελαν να 

αποδώσουν. Η δύναμη και ο συμβολισμός των χρωμάτων παρουσιάζει διαφοροποίηση ανάλογα με 

τον πολιτισμό και την κουλτούρα των λαών στο πέρασμα του χρόνου. Για παράδειγμα το μαύρο της 

νύχτας και του σκοταδιού προκαλούσε πάντα  φόβο στους ανθρώπους  και συνδέθηκε σε πολλούς 

πολιτισμούς με το θάνατο.  

Η ευρεία διάδοση των χρωμάτων στην αρχαία Ελλάδα έγινε μετά την εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, όπου μεταφέρθηκαν πολλά μυστικά βαφής των λαών που κατέκτησε. Οι αρχαίοι 

Έλληνες λάτρευαν τα χρώματα και έβαφαν με έντονα χρώματα  τα αγάλματα, τα μνημεία, τα 

ανάγλυφα, τα αγγεία, τα υφάσματα, τους τοίχους και τα γλυπτά. Στα κτίρια οι τοίχοι απεικόνιζαν ένα 

σύνολο από στοιχεία, μοτίβα και μορφές, όλες ζωγραφισμένες και βαμμένες με χρώματα 

παρασκευασμένα, είτε από ορυκτά και κοχύλια, είτε από φυτά και έντομα. Τα βασικά χρώματα ήταν 

το άσπρο από ασβέστιο ή μόλυβδο, το μαύρο από άνθρακα, το πολυτελές μπλε από ουλτραμαρίν 

φερμένο από  τη μακρινή Περσία και αζουρίτη με λαζούρι από την εξωτική Ινδία. Επίσης το κόκκινο 

από οξείδια του σιδήρου, τα πορφυρά χρώματα όπως η βασιλική πορφύρα και το πράσινο από οξείδια 

του χαλκού ή της ίριδας αποτελούσαν αγαπημένα χρώματα στην αρχαία Ελλάδα. Την πορφύρα και 

το ιώδες (μωβ) την έφτιαχναν από επεξεργασία κοχυλιών και τη χρησιμοποιούσαν για τον 

εμπλουτισμό των χρωμάτων, κυρίως στις τοιχογραφίες των κτιρίων που επιτελούνταν θρησκευτικές 

τελετές. Συχνά χρησιμοποιούσαν και τις αποχρώσεις της  φυσικής ώχρας σε συνδυασμό με το 

αιγυπτιακό κυανό. Οι επιλογές των χρωματικών αποχρώσεων των αρχαίων ελλήνων αναδεικνύουν 

την κοινωνική τους θέση, την ευγενή καταγωγή και την οικονομική τους ευμάρεια. Ευγενείς και 

πλούσιοι προτιμούσαν τα ακριβά και σπάνια χρώματα από ορυκτά που προέρχονταν από μακρινούς 

τόπους και που είχαν δυσκολία στην παρασκευή (Tiverios & Tsiafakis, 2002, pp 97-105). Σήμερα με 

αρωγό την τεχνολογία και τις δυνατότητες του υπεριώδες φωτός καθώς πέφτει πάνω στα αρχαία 

αγάλματα και μνημεία, αποκαλύπτονται οι προσωπικές επιλογές και η τεχνοτροπία του κάθε 

καλλιτέχνη στην αρχαία εποχή, όπως αποτυπώνονταν σε ένα καμβά συνδυασμού χρωματικών 

αποχρώσεων που τεκμηριώνει τη σημασία των χρωμάτων στην αρχαία Ελλάδα. 

Στην αρχαία Αίγυπτο το κόκκινο χρώμα συμβόλιζε το  θεό Ρα που ήταν πηγή ζωής. Παρόλο 

που η ενδυμασία των Αιγυπτίων ήταν απλή και χωρίς χρώμα, οι γυναίκες συνήθιζαν να στολίζουν με 

https://egno.gr/2018
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πολύχρωμα κολιέ το σώμα τους. Στα χρόνια του Αρχαίου και Μέσου Βασιλείου στην Αίγυπτο 

κυριαρχούσε στην ενδυμασία το λευκό χρώμα στα λινά υφάσματα, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, 

ενώ κάποιες φορές προτιμούσαν τη βαφή των ρούχων σε καφέ ή γαλάζιες αποχρώσεις. Αργότερα με 

την ανακάλυψη του στερεωτικού χρώματος, στα χρόνια του Νέου Βασιλείου, έβαφαν τα υφάσματα 

με πιο ζωηρά χρώματα και τα έκαναν πιο περίτεχνα. Για τις Αιγύπτιες η ομορφιά και η 

εκφραστικότητα στο βλέμμα στηρίζονταν στο μακιγιάζ. Στην τέταρτη Δυναστεία των Φαραώ οι 

γυναίκες χρησιμοποιούσαν πράσινο χρώμα στο περίγραμμα των ματιών για να τονίσουν το βλέμμα 

τους, το γνωστό «ουατζού», ενώ στην εποχή του Φαραώ Χέοπα χρησιμοποιούσαν  μαύρο μαλακό 

μολύβι «κολ» για να κάνουν το περίγραμμα των ματιών, το λεγόμενο «μεσντεμέτ», το οποίο το 

έφτιαχναν από μίξη μολυδβομετάλλευματος με νερό. Τα μάγουλα, τα χείλη και τα νύχια  τα έβαφαν 

πάντα κόκκινα. Το πράσινο χρώμα από μαλαχίτη και το χαλάζιο από ψήγματα χαλκού το 

χρησιμοποιούσαν για να βάφουν τα βλέφαρα. Στους αρχαίους Αιγύπτιους οι χρωματικοί συνδυασμοί 

του κίτρινου της ώχρας, του πράσινου, του μαύρου, του κόκκινου και του μπλε ανακατεμένο με  

άσπρο από μόλυβδο επιλέγονταν συχνά στην τέχνη και στις τοιχογραφίες, για να απεικονίσουν 

σκηνές και εικόνες αγροτικής ζωής, κυνηγιού ή πολέμου (Green, 2001).  

Κατά την εβραϊκή παράδοση το όνομα  «Αδάμ» σήμαινε κόκκινο, δηλαδή ζωντανός, καθώς  

και στις Σλαβικές χώρες  η λέξη «κόκκινο» μεταφράζεται ως «όμορφος ή ζωντανός». Σήμερα το 

κόκκινο χρώμα σε πολλές χώρες του δυτικού πολιτισμού συμβολίζει τον έρωτα, το πάθος, την 

επανάσταση ή τον πόλεμο. Οι λαοί της Ευρώπης, κυρίως οι  Ιταλοί, έδιναν μεγάλη σημασία στα 

χρώματα καθώς επέλεγαν έντονους χρωματικούς συνδυασμούς στην τέχνη, την ζωγραφική και την  

αγιογραφία. Στη Ρωμαϊκή εποχή το κόκκινο χρώμα ήταν αφιερωμένο στο θεό του πολέμου, τον Άρη. 

Οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό, δανείστηκαν στοιχεία του και τα 

προσάρμοσαν στη δική τους τέχνη (html-apli/index6.html). 

Στο βυζάντιο τον 4ο μ.Χ. αιώνα το χρώμα της πορφύρας χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για 

την παρασκευή βασιλικών ρούχων των λεγόμενων «πορφυρογέννητων γόνων» της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. Η βυζαντινή τέχνη στην αγιογραφία είναι κατεξοχήν χρωμαμογραφία, η οποία 

δημιουργεί αρμονία στην αίσθηση στο θεατή που αποδίδει το καθαρό χρώμα στις τοιχογραφίες και 

τις εικόνες (Πανσέληνου, 2010, σ. 267).  

Στην Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν ή το Νεπάλ και στις  χώρες όπου υπάρχει διασπορά 

Ινδών και πληθυσμών που έχουν ως θρησκεία τον Ινδουισμό είναι γνωστή η γιορτή της Άνοιξης. Στο 

εορταστικό αυτό γεγονός διοργανώνεται το πολύχρωμο φεστιβάλ των χρωμάτων, το ευρέως γνωστό 

με το όνομα «Holi». Όσοι παίρνουν μέρος στη γιορτή της Άνοιξης καθώς χορεύουν με την ψυχή τους 

πετούν χρωματιστή σκόνη στο πρόσωπο του ατόμου που θέλουν  να δείξουν την αγάπη τους. Επίσης 

στην κουλτούρα όλων των λαών της Λατινικής Αμερικής από τα χρόνια των Ίνκα, των Μάγια και 

των Αζτέκων λατρεύονταν τα χρώματα, καθώς  έβαφαν με  λαμπερά χρώματα τα περίτεχνα 

γεωμετρικά μοτίβα που επιτίθονταν στους ασβεστόλιθους των κτιρίων  και στόλιζαν τα πολύχρωμα 

υφαντά, μια παράδοση που κρατάει έως και σήμερα (https://3lykzografou.files.wordpress.com)..  

Στην αρχαία κινέζικη παράδοση τα χρώματα ήταν συνυφασμένα με τη «φιλοσοφία των πέντε 

στοιχείων», η οποία συμβολίζονταν με χρώματα και πιο  συγκεκριμένα  με το μαύρο, το λευκό, το 

κόκκινο και το συνδυασμό του πράσινου με το μπλε χρώμα. Κατανοώντας την πολιτισμική ετερότητα 

στους χρωματικούς συμβολισμούς των λαών, φαίνεται στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου 

όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, το μαύρο χρώμα να συμβολίζει το πένθος και τη θλίψη, ενώ 

στη Κίνα το κόκκινο χρώμα σε συνδυασμό με το άσπρο να συνδέεται με την απώλεια και το θάνατο. 

Αντίστοιχα στην Ινδία, στην Ιαπωνία και το Βιετνάμ το λευκό χρώμα αποτελεί ένα πένθιμο χρώμα 

(https://el.wikipedia.org). 

Σύμφωνα με τους αρχαίους κελτικούς μύθους και τις πρωτοχριστιανικές παραδόσεις το 

πράσινο χρώμα συμβόλιζε τη γονιμότητα. Το 15ο αιώνα το πράσινο χρώμα ήταν επιλογή του νυφικού 

φορέματος, ενώ σήμερα στο δυτικό πολιτισμό έχει κυριαρχήσει το άσπρο χρώμα στα νυφικά, ως 

χρώμα αγνότητας, χαράς και ευτυχίας. Αντιθέτως στην Κίνα το λευκό χρώμα στο  νυφικό συμβολίζει 

το πένθος υπονοώντας τον ύστατο αποχωρισμό της ανέμελης ζωής. Στην Ινδία απαγορεύεται  στις  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4706/Istoria-tis-Technis_B-G-EPAL_html-apli/index6.html
https://3lykzografou.files.wordpress.com/
https://el.wikipedia.org/
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έγγαμες γυναίκες να φορούν αποκλειστικά λευκό χρώμα στην ενδυμασία τους, γιατί υποδηλώνεται 

δυστυχία στο γάμο τους και μία κρυφή επιθυμία χηρείας για να απαλλαγούν από τη δυστυχία του 

έγγαμου βίου τους. Σύμφωνα με το γάλλο συγγραφέα  Μισέλ Παστουρώ (2007) στα σκοτεινά χρόνια 

του Μεσαίωνα οι μοναδικές επιλογές χρωμάτων ήταν το άσπιλο λευκό ή το δαιμόνιο μαύρο.  Για τον 

χριστιανισμό το άσπρο χρώμα συμβολίζει χαρά, ευτυχία, νίκη και Ανάσταση, ενώ το μαύρο χρώμα 

συμβολίζει το πένθος και τη θλίψη. Για τον μουσουλμανισμό το πράσινο ήταν το χρώμα του φόβου. 

Ο Μωάμεθ φορώντας πάντα στο κεφάλι του ένα πράσινο τιρμπάν κήρυττε το λόγο του Αλλάχ και 

έτσι ταυτίστηκε το πράσινο χρώμα με τον τρόμο προς τους θεοφοβούμενους χριστιανούς και του 

αποδίδονταν δαιμονικές ιδιότητες.  

Με το πέρασμα των χρόνων τα χρώματα ταξινομήθηκαν σε γενικές κατηγορίες όπως 

«σκούρα», «ανοικτά» και «ζεστά» στις  αποχρώσεις του κόκκινου, ή «παγωμένα και ψυχρά» στις 

αποχρώσεις του μπλε. Οι επιλογές των ανθρώπων στα χρώματα αναδεικνύει στοιχεία από τα 

χαρακτήρα τους, προσδίδει τη συναισθηματική και ψυχολογική τους κατάσταση και κυρίως 

φανερώνει στοιχεία της κουλτούρας και του πολιτισμού τους. Η σημασία και η  επίδραση των 

χρωμάτων στη κουλτούρα και ιστορία των λαών αναδεικνύεται και από την επιλογή των χρωματικών 

συνδυασμών στα λάβαρα και στις σημαίες ή στα σύμβολα της κάθε χώρας. Ως παράδειγμα η 

ελληνική γαλανόλευκη σημαία με τον σταυρό συμβολίζει τον χριστιανισμό, ενώ το χρώμα της έχει 

συνδυαστεί με τον ουρανό και τη θάλασσα, δημιουργώντας μια γλυκιά νοσταλγία καλοκαιρών 

διακοπών στα νησιά του Αιγαίου. 

2.4. Τα χρώματα στη ψυχολογία 

Τα χρώματα τείνουν να επηρεάζουν τη ψυχολογία του ανθρώπου και να  έχουν τη  δύναμη  να 

καθορίζουν συμπεριφορές και συναισθήματα. Ο κόσμος μας απορρίπτει κατηγορηματικά τον 

ασπρόμαυρο τρόπο ζωής, ενώ υιοθετεί τον έγχρωμο και λαμπερό τρόπο, ο οποίος είναι 

πλημυρισμένος από ένα πλήθος  χρωματικών αποχρώσεων που υποδηλώνουν πολιτισμικές αξίες, 

κοινωνικές θέσεις, θετικά και αρνητικά συναισθήματα, ιδέες, ενδυματολογικές επιλογές, 

τεχνοτροπία και  διαφοροποίηση στην  κουλτούρα, ως ένα σύνθετο πολυπολιτισμικό μωσαϊκό της 

ανθρώπινης ύπαρξης στο χώρο και στο χρόνο. Η χρωματολογία, ως επιστήμη που ασχολείται με τα 

χρώματα, απέδειξε τη σημασία των χρωμάτων στη ζωή του ανθρώπου με το παράδειγμα της γέφυρας 

Blackfriar του Λονδίνου, γνωστή και ως «γέφυρα των αυτοκτονιών», με τη μείωση των αυτοκτονιών 

κατά 34% καθώς η γέφυρα από μαύρη βάφτηκε καφέ-κόκκινη (www.real.gr). Επιπρόσθετα η αλλαγή 

χρώματος από μαύρο σε γαλάζιο του τοίχου των μεταλλουργείων της Νάντης στη Γαλλία, κατάφερε 

τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά 80% (http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com).  

Η καθημερινή ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη με χρώμα. Η ειδική Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 

και Σχεδιασμού Χρώματος Haller (2019) επιδεικνύει τη δύναμη των χρωμάτων στη διάθεση και 

ψυχοσύνθση του ατόμου. Η ίδια υποστηρίζει, ότι τα χρώματα μπορούν να αυξήσουν το κίνητρο για 

ευτυχία, ευημερία και χαρά στη ζωή. Με την απαράμιλλη τεχνογνωσία της δίνει πρακτικές 

συμβουλές στην επιλογή από τη χρωματική παλέτα για τη διακόσμηση της οικίας, του 

επαγγελματικού περιβάλλοντος και των ενδυματολογικών επιλογών του ανθρώπου, σύμφωνα με 

χρωματικές αποχρώσεις που ταιριάζουν στη προσωπικότητά του και οι οποίες μπορούν να 

μεταμορφώσουν τη καθημερινότητά του με αισθήματα χαράς, πληρότητας, ευημερίας και ευτυχίας.  

Τα χρώματα όπως υποστηρίζει ο Goethe (2008, σ. 323) έχουν δυνατότητα να επιδρούν στην 

ψυχή και να διεγείρουν συναισθήματα όπως συγκίνηση, ηρεμία και γαλήνη, αλλά και διέγερση, 

κινητοποίηση ή ακόμα και θλίψη. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει στο βιβλίο του «η θεωρία των 

χρωμάτων» οι άνθρωποι νιώθουν μεγάλη ευχαρίστηση βλέποντας τα χρώματα, τα οποία φαντάζουν 

τόσο σημαντικά όσο και το φως στη ζωή του ανθρώπου. Παράδειγμα χαράς και ανακούφισης 

αποτελεί ενδεχομένως η εικόνα που απορρέει τις βροχερές μέρες με φόντο ένα συννεφιασμένο 

ουρανό σε κάποιο σημείο του τοπίου όπου το φως του ήλιου  πέφτει και φανερώνει την ομορφιά των 

χρωμάτων στο φως. Σύμφωνα με τον ίδιο αποδίδεται εξήγηση στην απόδοση των θεραπευτικών 

ιδιοτήτων στους χρωματιστούς πολύτιμους λίθους, από την εμπειρία αυτής της άφατης χαράς που 

file:///C:/Users/vfoti/Documents/MEGA/Duplicate%20Win7/1.Μεταφορές%20συγχρονισμένων%20αρχείων/ετοιμασία%20τόμοι%20Πρακτικά%202021/www.real.gr
http://politismos-kai-skepseis.blogspot.com/
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δημιουργούν τα χρώματα στη ψυχή του ανθρώπου. Επιπρόσθετα ο  Ίττεν (1998, σ.12) τόνισε τη 

σημαντικότητα των χρωμάτων στη ζωή και τον πολιτισμό του ανθρώπου και δήλωσε χαρακτηριστικά 

ότι το «χρώμα είναι ζωή και ένας κόσµος χωρίς χρώµατα θα έµοιαζε νεκρός». Ο ίδιος θεώρησε το 

χρώμα βασικό στοιχείο της έκφρασης πάνω στο οποίο πρέπει να δομείται η σύνθεση και υποστήριξε, 

ότι το ένστικτο της φυσιογνωμίας, η εμπειρία και η παρατήρηση του καλλιτέχνη αναδεικνύουν την 

αισθητική θεωρία του χρώματος, η οποία συγκροτείται βάσει χρωματικών ιδιοτήτων και κανόνων 

που ο ίδιος επιλέγει.   

Σύμφωνα με τους  Ιμπρεσιονιστές, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα στην τέχνη αποτελεί η 

πηγαία εντύπωση που το φως δίνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή στα πράγματα, τα οποία  

αποτυπώνονται  αυθόρμητα  σε ένα  πλήθος  χρωματικών μορφών. Πιο συγκεκριμένα ο Kandinsky 

(1981,σ. 72) ένας από τους πιο επιδραστικούς ζωγράφους του 20ου αιώνα, υποστήριξε ότι το χρώμα 

αναπαραστά τη σηµασία της αυτόνοµης πνευματικής δύναµης του ανθρώπου. Συγκεκρμένα, ο 

Kandinsky πίστεψε στην αναζήτηση της έκφρασης της «εσωτερικής αναγκαιότητας» μέσα από τις 

εκφραστικές και συμβολικές ενώσεις του χρώματος και των γραμμών του σημείου και την 

αλληλοπροσαρμογή τους στη ζωγραφική. Χαρακτηριστικά ο ίδιος δήλωσε ότι: «το χρώμα είναι το 

πλήκτρο. Το μάτι το σφυρί. Η ψυχή είναι το πιάνο με τις πολλές χορδές. Ο καλλιτέχνης είναι το χέρι 

που κάνει μέσου του ενός ή άλλου πλήκτρου την ανθρώπινη ψυχή να δονήσει επωφελώς». Η δήλωση 

αυτή φανερώνει, ότι η ανθρώπινη ψυχή οδηγεί τον καλλιτέχνη, ως εσωτερική αναγκαιότητα, στην 

κατάλληλη επιλογή του συνδυασμού του χρώματος, της φόρμας και του αντικειμένου και το 

σημαντικό ρόλο που παίζει η επιλογή του χρώματος στην οφέλιμη δόνηση της ψυχής του ανθρώπου. 

 

3. Συμπεράσματα 

Τα χρώματα έχουν σπουδαία θέση στη ζωή των ανθρώπων όλων των εποχών, καθώς  

φανερώνουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την τεχνοτροπία, τις κοινωνικές αξίες, τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και τις πολιτιστικές αντιλήψεις των λαών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα χρώματα για 

να εκφράσουν ιδέες, να περιγράψουν βιώματα της καθημερινότητά τους, να υλοποιήσουν  επιθυμίες, 

να διώξουν τους φόβους τους ή να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον. Τα χρώματα μπορούν να 

επηρεάσουν συναισθήματα, να αποτυπώσουν πολιτισμικές, θρησκευτικές, φυλετικές, 

διαπολιτισμικές αξίες και επιπλέον να προκαλέσουν σωματικές και ψυχοδιανοητικές λειτουργίες στη 

ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Η ποικιλία των χρωµατικών αποχρώσεων αλλάζει συνεχώς και παίρνει 

άπειρες μορφές, ανάλογα με τα συναισθήματα και  τις πολιτισμικές αντιλήψεις στο χώρο και στο 

χρόνο. Τα χρώματα αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της τέχνης, της ενδυματολογίας, των 

θρησκευτικών και πολιτισμικών αντιλήψεων και αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της πολιτισμικής 

ετερότητας των λαών.  

Από τα αρχαία έως τα νεώτερα χρόνια οι άνθρωποι παρασκεύαζαν χρώματα από τις χρωστικές 

ουσίες των ορυκτών, του φυτικού και ζωικού βασιλείου και έδιναν ζωντάνια και πολυτέλεια στα 

κατασκευαστικά τους έργα. Σήμερα η τεχνολογική εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα παρασκευής 

σταθερών και σύνθετων χρωματικών αποχρώσεων, όπως η σύγχρονη βιομηχανία χρωμάτων 

απλόχερα μπορεί να προσφέρει. Τα χρώματα ανάλογα την πολιτισμική κουλτούρα των λαών 

αποδίδουν διάφορους συμβολισμούς και αξίες, ενώ παράλληλα αποτελούν πρόκληση στην αποδοχή 

της διαφορετικότητας και των ποικίλων πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του 

ανθρώπου. Η ανάλυση των συμβολισμών στην τέχνη και τον πολιτισμό στις διάφορες κουλτούρες 

αποδεικνύει, ότι τα χρώματα στη ζωή των ανθρώπων είναι ύψιστης αξίας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί 

να συμβάλλουν ως μέσο ενότητας, κατανόησης και αποδοχής των πολυπολιτισμικών κοινωνιών.  

Η προστασία και η διαφύλαξη της ύπαρξης όλων των πολιτισμών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή, η οποία εμφανίζει όλο και περισσότερο μωσαϊκή 

πολιτισμική ετερότητα, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί ισορροπία και ειρήνη στην συνύπαρξη των 

ανθρώπων με σεβασμό της πολιτισμικής κληρονομιάς όλων των λαών. Όλα τα μέλη των διαφόρων  

κοινωνικών ομάδων θα πρέπει να νιώθουν περήφανα για την πολιτισμική τους κληρονομιά και 
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παράδοση, όπως φανερώνεται μέσα από τις διαφοροποιημένες χρωματικές επιλογές που αποτελούν 

τη βάση μιας διαπολιτισμικής πλουραλιστικής και παγκόσμιας κοινωνίας. Μόνο τότε οι λαοί με 

πολιτισμική ετερότητα θα μπορούν να συνυπάρξουν ομαλά σε μια πολυπολιτισμική και πολύχρωμη 

κοινωνία, ως ισότιμα και διαφοροποιημένα μέλη της (Καρακατσάνη, 2004). Η επιλογή των 

χρωμάτων διαχρονικά μπορεί να δηλώνει πολιτισμική ετερότητα και διαφοροποίηση πολιτιστικών 

και πολιτισμικών χαρακτηριστικών στη ζωή των ανθρώπων, αλλά η διαφοροποίηση αυτή δεν θα 

πρέπει ποτέ να υπονομεύει τη διαπολιτισμική προσέγγιση στην παιδεία και το σεβασμό της ιστορίας 

και της  παράδοσης των λαών. Η κουλτούρα των λαών διαφοροποιείται μέσα από χρωματικές 

επιλογές, οι οποίες θα πρέπει να ερμηνεύονται και να αξιολογούνται ισότιμα, προσδίδοντας στην 

πολυπολιτισμική ετερότητα σεβασμό και αξία.  

Η ίδια η φύση συνδυάζει μεγάλη ποικιλία χρωματικών συνδυασμών σε ένα χρωματικό 

ποικιλόμορφο ψηφιδωτό  σύνολο,  άρτια προσαρμοσμένο στις ανάγκες όλων των έμβιων και άβιων 

ειδών, το οποίο αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον άνθρωπο. Από το βαθύ μπλε της θάλασσας και το 

γαλάζιο του ουρανού και από το πράσινο των δέντρων έως το καφέ σκούρο του εδάφους, η φύση 

δημιουργεί πληθώρα νέες χρωματικές αποχρώσεις χαρίζοντας απλόχερα στον άνθρωπο νέες εικόνες, 

όμορφες παραστάσεις και καινούριες εμπειρίες με θετικά ή αρνητικά συναισθήματα. Ο κόσμος που 

ζούμε είναι έγχρωμος και το χρώμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην ύπαρξή μας,  γιατί όπως αναφέρει 

και  ο ποιητής «χωρίς χρώμα, χωρίς σώμα τούτη η αγάπη σκορπισμένη..» (Σεφέρης, 1945). 
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Περίληψη  

Η Περιβαλλοντική Ηθική μελετά τις αξίες που διέπουν κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, 

οργανώνει τους ηθικούς κανόνες και δίνει τα επιχειρήματα σε κάθε συζήτηση που αφορά στα 

Περιβαλλοντικά προβλήματα. Η παρούσα εργασία εξετάζει τα βασικά στοιχεία του άρθρου του 

συγγραφέα Reynolds Martin (2009) με τίτλο «Περιβαλλοντική ηθική», δημοσιευμένου στο περιοδικό 

Open Research Online. O Reynolds, έχοντας ως αφετηρία την ανάπτυξη ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου 

κατασκευής φρακτών στην κοιλάδα του ποταμού Narmada στην Ινδία, αναδεικνύει τις διαστάσεις 

εκείνες της Περιβαλλοντικής ηθικής (κανονιστική, φιλοσοφική, πολιτική) μέσα από τις οποίες θα 

πρέπει να ειδωθεί το θέμα, για να καταλήξει στη θέση ότι η Περιβαλλοντική ηθική είναι πράγματι 

αναγκαία στην ανάπτυξη κάθε υπεύθυνης αναπτυξιακής παρέμβασης. Επιπρόσθετα,  αναδεικνύεται 

ο σημαντικός ρόλος της Περιβαλλοντικής Ηθικής στην ανάπτυξη  προγραμμάτων της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
  

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική ηθική, ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Το έργο της κατασκευής φραγμάτων στην κοιλάδα Narmada της Ινδίας αποτελεί ένα από τα 

πιο μακροχρόνια και αμφιλεγόμενα σχέδια ανάπτυξης μιας περιοχής. Ξεκίνησε το 1940 ως ιδέα χωρίς 

να προχωρήσει, όμως, η υλοποίηση του παρά μόνο αρκετά χρόνια αργότερα, το 1979. Ο αρχικός 
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σχεδιασμός αφορούσε στη δημιουργία 30 μεγάλων, 135 μεσαίων και 300 μικρών φραγμάτων με 

στόχο την εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Narmada για τις αγροτικές καλλιέργειες, τη 

δημιουργία περισσότερης διαθέσιμης τροφής και την εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας.  

Όπως και σε κάθε μεγάλο έργο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, υπήρξε έντονη κριτική και 

διαμαρτυρίες για την υλοποίηση του με αποτέλεσμα πολλοί οικονομικοί θεσμοί να αποσύρουν τη 

στήριξη τους από το έργο. Οι διαμαρτυρίες προέρχονταν από ένα εθνικό κίνημα συνασπισμού στο 

οποίο συμμετείχαν ακτιβιστές, επιστήμονες και ακαδημαϊκοί. Το έργο σταμάτησε το 1990 για να 

συνεχίσει το 2000 μετά από άδεια που έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο για την κατασκευή του. Τα 4 

θέματα που αφορούσαν στο έργο και απασχόλησαν τους εμπλεκόμενους ήταν α) η πρόσβαση στο 

νερό και η ποιότητα του, β) η αστική και η αγροτική οικονομική ανάπτυξη με την μετακίνηση των 

πληθυσμών, γ) οι αλλαγές στις πρακτικές αγροκαλλιέργειας και δ) οι οικολογικές επιπτώσεις. 

Ο Rogers (2009) στο άρθρο του «Περιβαλλοντική ηθική» εστιάζει στο έργο του φράγματος 

στην κοιλάδα Narmada, αναδεικνύει τις διαστάσεις της Περιβαλλοντικής ηθικής που εμπλέκονται 

στην απόφαση για την πραγματοποίηση του και στο ηθικό δίλημμα που προκύπτει, καταλήγοντας 

στη διαπίστωση ότι η Περιβαλλοντική ηθική δεν μπορεί να δώσει τη λύση μόνη της αλλά μπορεί να 

βοηθήσει και να κατευθύνει τους ανθρώπους να βρουν τις σωστές ερωτήσεις και κατ’επέκταση τις 

σωστές απαντήσεις προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. 

Η ύπαρξη της Περιβαλλοντικής ηθικής προκύπτει ως ανάγκη να αναδειχθεί και να ανατραπεί 

φιλοσοφικά η ανθρωποκεντρική εκτροπή, όσον αφορά την εκμετάλλευση της φύσης, η οποία 

προέρχεται από τον δυτικό τρόπο σκέψης (Θεοδωροπούλου, 2019). Στην εκπαίδευση η υιοθέτηση 

των πρακτικών της Περιβαλλοντικής ηθικής είναι αναγκαία για την δημιουργία υπεύθυνων και 

συνειδητοποιημένων πολιτών. 

2. Οι διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Ηθικής 

2.1. Η κανονιστική ηθική 

Ο Rogers αρχικά περιγράφει τις παραμέτρους της κανονιστικής ηθικής. Έτσι, τονίζει ότι η 

ηθική στην ουσία αντιπαραβάλλει τις ερωτήσεις του «είναι» με ερωτήσεις του «πρέπει να είναι». Το 

«είναι» περιγράφει τον κόσμο στον οποίον ζουν οι άνθρωποι. Το «πρέπει» περιγράφει έναν 

κανονιστικό κόσμο αξιών, πολλές φορές αντικρουόμενων, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους 

ενδιαφερόμενους για να κάνουν κρίσεις για την πραγματικότητα στην οποία ζουν. Τα επιχειρήματα 

που χρησιμοποιούνται υπέρ και κατά του έργου στην κοιλάδα Narnada μπορούν να θεωρηθούν στην 

ουσία ως αξιολογικές κρίσεις υπέρ και κατά στο ποιο θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του έργου. 

Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι κρίσεις που γίνονται για τις επιπτώσεις ενός έργου 

αμφισβητούνται ακόμα και από την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, τα επιχειρήματα υπέρ ενός 

έργου ή κατά εξαρτώνται από την προσέγγιση με την οποία είναι ειδωμένα. Στην προκειμένη 

περίπτωση, τα περισσότερα επιχειρήματα εναντίον του έργου προέρχονται από την οικοκεντρική 

προσέγγιση και εστιάζουν στις οικολογικές επιπτώσεις, στη φύση και στα ζώα. Από την άλλη, η 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση προτάσσει τη χρήση του νερού ως πόρου χρήσιμου για τον άνθρωπο 

ενώ δεν λείπουν και τα επιχειρήματα της εναντίον του έργου που στηρίζονται στη μετακίνηση 

πληθυσμών και στην εξάλειψη της πρόσβασης σε νερό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Στη συνέχεια, ο Rogers αναφέρεται στα είδη αξιών που υπάρχουν στην περιβαλλοντική ηθική. 

Η χρηστική αξία αφορά την αξία που έχει κάτι ως μέσο για ένα σκοπό. Η ενδογενής είναι η αξία που 

έχει κάτι από μόνο του. Τέλος, η προσωπική είναι η αξία που συνδέεται με τα χαρακτηριστικά ενός 

ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος προσεγγίζει τον κόσμο με βάση τις δικές του αξίες και την οπτική του. 

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση τις οποίες οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και σχετίζονται με τη 

φύση είναι η ανθρωποκεντρική και η οικοκεντρική προσέγγιση.  

Καθώς οι αξίες αλλάζουν ανάλογα με το περιβάλλον και την εποχή, η γνώση για τις αξίες είναι 

σημαντική. Η περιβαλλοντική ηθική μπορεί να βοηθήσει στο να γίνονται οι αξίες σαφείς, να εξηγήσει 

τις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν στις αξιολογικές κρίσεις και να δώσει νόημα στα επιχειρήματα 
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που δίνονται υπέρ ή κατά ενός έργου. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει την κατάλληλη γλώσσα και ένα 

λεξιλόγιο χρήσιμο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των θεμάτων. 

2.2. Η φιλοσοφική ηθική 

Σύμφωνα με τον Rogers, η φιλοσοφική ηθική ψάχνει απαντήσεις για το τι περιλαμβάνει το να 

κάνεις το καλό και το να κάνεις το σωστό. Στην πρώτη περίπτωση το ενδιαφέρον στρέφεται στις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια απόφαση, ενώ στη δεύτερη στην πρόθεση που υπάρχει πίσω από 

κάθε πράξη. Στη συνέχεια, εξετάζει τα θέματα που προκύπτουν από το έργο του ορυχείου της 

Narnada σε σχέση με το τι είναι καλό και τι είναι σωστό να γίνει.  Αυτά τα δύο, πολλές φορές, δεν 

έχουν την ίδια απάντηση π.χ όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο και στις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, ως καλό μπορεί να θεωρηθεί η βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ 

ως σωστό θα μπορούσε να θεωρηθεί η προστασία της φύσης σε αντίθεση με την οικολογική 

καταστροφή. 
Η Περιβαλλοντική ηθική, επίσης, εγείρει το θέμα της αρετής ως χαρακτηριστικό των 

ανθρώπων. Το να είναι κάποιος ενάρετος ή όχι περιλαμβάνει κάποιες αρετές όπως ταπεινότητα και 

δικαιοσύνη με βάση τις οποίες αντιμετωπίζει τη φύση. Η γνώση αυτών των χαρακτηριστικών των 

ανθρώπων μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών και στη συζήτηση για τα 

αποτελέσματα των «καλών» και των «σωστών» πράξεων. 

2.3. Η πολιτική ηθική 

Η πολιτική ηθική έρχεται να ενώσει την ηθική με την πολιτική. Ξεφεύγοντας από τις 

φιλοσοφικές συζητήσεις και τον κυνισμό των ανθρώπων ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι και ότι όλα 

είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης, η πολιτική ηθική προτάσσει τη δέσμευση, την ενεργή συμμετοχή 

μέσα από επίσημα ή και ανεπίσημα περιβάλλοντα, τις συζητήσεις και την αμφισβήτηση. 
Στην περίπτωση του έργου του φράγματος στη Narmada, παράλληλα με τη προσπάθεια 

υλοποίησης του έργου, δημιουργήθηκαν οργανώσεις και κινήματα που αντιτίθεντο σε αυτό. Οι 

δραστηριότητες τους περιλάμβαναν καμπάνιες, απεργίες πείνας, διαδηλώσεις, εκστρατείες 

ενημέρωσης, ακόμα και τη χρηματοδότηση ερευνών για τις δυνατότητες άλλων καλλιεργειών εκτός 

της μονοκαλλιέργειας που προτεινόταν από τους υπεύθυνους του έργου. Αυτό καθιστά και το 

συγκεκριμένο έργο σημαντικό. Πέρα από την υλοποίηση του έργου, οι συζητήσεις και οι αντιδράσεις 

της τοπικής κοινωνίας προσέφεραν σημαντικά στο να φέρουν την περιβαλλοντική ηθική στο 

προσκήνιο ως σημαντικό παράγοντα σε κάθε απόφαση για την ανάπτυξη μιας περιοχής. 

3. Η Περιβαλλοντική ηθική 

3. 1. Η περιβαλλοντική ηθική-Ορισμοί-Ιστορική εξέλιξη 

Η ηθική έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και αφορά τους κανόνες που θα πρέπει να 

διέπουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τους άλλους (Γεωργόπουλος, 2002). Τα τελευταία 

χρόνια, όμως, άρχισαν να αναδύονται ερωτήματα που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά του ανθρώπου 

προς τη φύση π.χ είναι ηθικό ο άνθρωπος να μολύνει τη φύση; Ερώτημα που προέκυψε από την 

εντατική εκμετάλλευση της φύσης και τις επιπτώσεις που επέφερε αυτό στον άνθρωπο. 

Στη βάση της Περιβαλλοντικής ηθικής τίθεται το ερώτημα, αν ο άνθρωπος έχει ηθική 

υποχρέωση προς τη φύση. Δύο βιβλία που επηρέασαν προς την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής 

ηθικής είναι το “Silent Spring” της Carlson (1962) και το “A sand County Almanac” του Leopold 

(1949). Στο πρώτο αναφέρεται η χρήση του παρασιτοκτόνου DDT και των επιπτώσεων του στον 

άνθρωπο, ενώ στο δεύτερο αναφέρονται θέματα που αφορούν την Περιβαλλοντική Ηθική με τη 

διατύπωση της θέσης ότι «ένα πράγμα είναι σωστό όταν τείνει να διατηρήσει την ακεραιότητα, τη 

σταθερότητα και την ομορφιά της βιοτικής κοινότητας. Είναι λάθος όταν τείνει στο αντίθετο». 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

574 

 

Λίγο αργότερα ο Passmore (1974) στο βιβλίο “Man’s responsibility for Nature” υποστηρίζει 

ότι η ανάπτυξη μιας ηθικής για το περιβάλλον είναι ασύμβατη με τη δυτική φιλοσοφία και τη δυτική 

παράδοση. 

Προχωρώντας περισσότερο, ο Nash (1989)  αναδεικνύει την εξέλιξη που υπάρχει όσον αφορά 

στις ηθικές απόψεις κατά το πέρασμα των χρόνων και την ανάγκη να περάσουμε από τις ηθικές 

υποχρεώσεις προς τον άνθρωπο στις ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στα ζώα, τη φύση και τον 

πλανήτη. 

O Hargrove (1989) θέτει τα βασικά στοιχεία της Περιβαλλοντικής Ηθικής διατυπώνοντας την 

άποψη ότι η Περιβαλλοντική Ηθική μελετά τις σχέσεις των ανθρώπων ως προς το φυσικό 

περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά που ενδημούν σε αυτό καθώς την αξία και την ηθική σχέση τους σε 

αυτό. 

Η Περιβαλλοντική ηθική αμφισβητεί την ανωτερότητα του ανθρώπου εξαιτίας της 

διανοητικότητας του και της ύπαρξης της γλώσσας, της ψυχής και της αυτοσυνείδησης του 

(Plumwood, 2002).  
Επομένως, η Περιβαλλοντική ηθική  είναι αυτή που προσπαθεί να οργανώσει τους ηθικούς 

κανόνες με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλάβει και τα άλλα όντα (Γεωργόπουλος, 2002). 
Η Περιβαλλοντική ηθική έχει ως βάση τις ανησυχίες των ανθρώπων για ένα ποιοτικό 

περιβάλλον και αυτό διαμορφώνει την ηθική από την αρχή μέχρι το τέλος. Πέρα όμως από τις 

ανθρώπινες ανησυχίες, υποστηρίζεται ότι οι αξίες βρίσκονται σε κίνδυνο, όταν οι άνθρωποι 

σχετίζονται με τη φύση και ότι η φύση αυτή καθαυτή μπορεί να τύχει ηθικής θεώρησης  οδηγώντας, 

έτσι,  την ηθική σε νέες κατευθύνσεις (Rolston, 2003). 

Οι άνθρωποι, λοιπόν, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική ηθική έχουν ηθικές υποχρεώσεις  

απέναντι στη φύση. Αυτές οι ηθικές υποχρεώσεις στηρίζονται σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, την 

ανθρωποκεντρική και την οικοκεντρική, οι οποίες προσφέρουν, η κάθε μια τη δική της 

επιχειρηματολογία, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ανθρώπου προς τη φύση.  

3. 2. Ανθρωποκεντρική και Οικοκεντρική προσέγγιση 

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η ηθική υποχρέωση που έχει ο άνθρωπος προς 

τη φύση απορρέει από την ανάγκη του να προστατεύσει το είδος του. Αν σπαταλήσει τους φυσικούς 

πόρους που υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν στο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Επομένως, η φύση στην 

ουσία έχει εργαλειακή αξία και χρησιμοποιείται προς το συμφέρον του ανθρώπου. Σημαντικοί 

εκφραστές της ανθρωπιστικής προσέγγισης είναι ο Κάντ και ο Καρτέσιος (Γεωργόπουλος, 2002). 

Η πρώτη συστηματική θεωρία που εντάσσεται στις οικοκεντρικές θεωρίες και συνέβαλε στη 

δημιουργία της Περιβαλλοντικής Ηθικής είναι η «Ηθική της Γης» του Leopold (1949).  Σύμφωνα με  

τη θεωρία του, όλες οι μορφές ζωής έχουν αξία και αποτελούν κρίκους σε τροφικές αλυσίδες. 

Νοητικά αυτό το αναπαριστά με μια πυραμίδα που στη βάση της υπάρχουν τα φυτά και σε κάθε 

επόμενο στάδιο είδη που εξαρτώνται από τα προηγούμενα για την τροφή τους. Συνεχίζει με την 

άποψη ότι κάθε αλλαγή που συμβαίνει σε ένα σύστημα επηρεάζει και τα άλλα μέρη του συστήματος 

ενώ οι γρήγορες αλλαγές, που συνήθως προέρχονται από την παρέμβαση του ανθρώπου, 

απορρυθμίζουν το σύστημα και εγκυμονούν κινδύνους για την επιβίωση του. Τα παραπάνω οδηγούν 

σε κατάρρευση, η οποία θα συμπαρασύρει και τους ίδιους τους ανθρώπους (Γεωργόπουλος, 2002). 
Η δεύτερη μεγάλη Οικοκεντρική προσέγγιση αφορά στη θεωρία της «βαθιάς Οικολογίας» από 

τον Naess (1973).  Η «βαθιά οικολογία» διαφέρει από τη «ρηχή οικολογία» στο ότι η ρηχή οικολογία 

έχει ως στόχο της την προστασία και την καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων ενώ η βαθιά 

οικολογία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως μέρος της φύσης . 
 Οι βασικές θέσεις της βαθιάς οικολογίας είναι (Γεωργόπουλος, 2002): 

•  Τόσο η ανθρώπινη όσο και η μη ανθρώπινη ζωή έχουν εγγενή αξία ανεξάρτητα από τη 

χρησιμότητα τους σε σχέση με τους ανθρώπους. 

• Η ποικιλία των μορφών ζωής έχει αξία και συνεισφέρει στη ζωή. 
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• Οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να μειώσουν τον πλούτο της ποικιλίας της ζωής, εκτός 

κι αν πρόκειται για την ικανοποίηση ζωτικών αναγκών. 

•  Η άνθιση της ανθρώπινης ζωής και της κουλτούρας είναι συμβατή με τη μείωση του 

ανθρώπινου πληθυσμού. 

•  Η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση είναι υπερβολική και ολοένα και πιο αυξανόμενη. 

•  Είναι ανάγκη να αλλάξουν οι πολιτικές. 

•  Αντί για αύξηση του επιπέδου ζωής ο άνθρωπος θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην 

ποιότητα ζωής. 

•  Οι άνθρωποι θα πρέπει να δεσμευτούν στο να συμμετάσχουν στις αλλαγές. 

3. 3. Το ηθικό δίλημμα  

Το ηθικό δίλημμα σχετίζεται με τη διαμόρφωση μηχανισμών σκέψης που θα επιτρέψουν τόσο 

την κριτική και δημιουργική επεξεργασία περιβαλλοντικών εννοιών, θεωριών και επιχειρημάτων όσο 

και την εφαρμογή τρόπων επεξεργασίας δεδομένων και δράσης σχετικά με το περιβάλλον 

(Desjardins, 2013). 

Έχει ως ρόλο να ελέγχει τις πολιτικές που υιοθετούν τα κράτη αναλύοντας και ανατρέποντας  

επιχειρήματα, αρχές και αξίες, μέσα από ένα ιδιαίτερο τρόπο επεξεργασίας των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εύρεση της καλύτερης και σωστότερης λύσης 

για τις κοινωνίες (Θεοδωροπούλου, 2019).  

Το ηθικό δίλημμα αφορά σε πραγματικές καταστάσεις όπου υπάρχει η ηθική αξίωση από την 

πλευρά των ανθρώπων να υιοθετήσουν μια από δύο ασύμβατες μεταξύ τους εναλλακτικές, οι οποίες 

δεν υπερέχουν η μία έναντι της άλλης, διότι ηθικά είναι είτε ισοδύναμες είτε ασύμμετρες μεταξύ τους 

(Sinnott-Armstrong,1985). 

Για να υπάρξει ηθικό δίλημμα θα πρέπει να διακυβεύονται ισοδύναμου μεγέθους 

ευεργετήματα, με αποτέλεσμα τα υποκείμενα να δέχονται ισχυρή ηθική πίεση και δυσκολία να 

εκτελέσουν κάθε ένα από τα δύο, καθώς αυτό οδηγεί τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές συνέπειες 

(Θεοδωροπούλου, 2019). 

Η ύπαρξη του διλήμματος δεν σχετίζεται με την ύπαρξη αδιαμφισβήτητης λύσης αλλά  

συμβάλλει στη διατύπωση μιας κανονιστικής θεωρίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στη φύση των 

διλημμάτων (Quinn,1989). 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι (Audi,1999, όπ.αν στο Θεοδωροπούλου, 2019) το ηθικό δίλημμα: 

• Είναι κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με θέματα ηθικής 

• Είναι κάθε πρόβλημα που δεν γνωρίζουμε αν κάτι είναι ηθικά καλό ή ορθό 

• Το υποκείμενο δεν μπορεί να προβεί και στις δύο πράξεις 

• Υπάρχει η ηθική υποχρέωση το υποκείμενο να προχωρήσει σε μία από τις δύο πράξεις 

• Δεν αφορά πράξεις που η μία υπερκαλύπτει την άλλη 

• Αφορά καταστάσεις όπου κάθε εναλλακτική είναι εσφαλμένη. 

3. 4. Το ηθικό δίλημμα στην περίπτωση της κατασκευής φραγμάτων στην κοιλάδα Narmada 

Η περίπτωση της κατασκευής φραγμάτων στην κοιλάδα Narmada της Ινδίας απασχόλησε για 

πολλά χρόνια τόσο τους κατοίκους όσο και τους φορείς της περιοχής. Αφορούσε σε ένα ηθικό 

δίλημμα για ένα πραγματικό πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις 

που θα είχε κάθε απόφαση στην περιοχή τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Οι επιπτώσεις θα ήταν 

θετικές και αρνητικές. 
Θετικές επιπτώσεις: 

•   Πρόσβαση στο νερό και βελτίωση στην ποιότητα του 
•  Πόσιμο νερό σε περισσότερους ανθρώπους 

•  Αύξηση στη σοδειά με αποτέλεσμα την αύξηση της τροφής για περισσότερους ανθρώπους 
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• Εκμετάλλευση υδροηλεκτρικής ενέργειας 

•   Ηλεκτρισμός σε απομακρυσμένα χωριά 
• Ανάπτυξη επικοινωνιακών συστημάτων 

• Αύξηση απασχολησιμότητας στις κατασκευές 
•  Σύγχρονες μέθοδοι αγροκαλλιέργειας 

• Προστασία εναντίον της ερημοποίησης και των πλημμυρών 

•  Δημιουργία καταφυγίων ζώων. 

Αρνητικές συνέπειες: 

• Αύξηση ασθενειών από έντομα 

• Μετακίνηση πληθυσμών από την περιοχή 
• Μη επαρκής αποζημίωση στους πληθυσμούς που θα μετακινούνταν 

• Εξάρτηση από μεγάλες εταιρίες για την κατασκευή και την διατήρηση των φραγμάτων 
• Απώλεια δεξιοτήτων σε πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας από τους αγρότες 

• Εξάλειψη βιοποικιλότητας εξαιτίας της μονοκαλλιέργειας 
• Εξολόθρευση του οικοσυστήματος του ποταμιού 

• Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις π.χ σεισμοί. 

Το ηθικό δίλημμα που προκύπτει είναι: θα πρέπει οι κάτοικοι και οι φορείς να προβούν στην 

κατασκευή των φραγμάτων με βάση και τις επιπτώσεις που αυτή θα φέρει στην περιοχή; 
Εφόσον κάθε ηθικό δίλημμα στην ουσία εμπεριέχει την ηθική διάσταση κάθε πράξης, δεν 

μπορεί παρά η συζήτηση να αφορά στις αξίες που προβάλλονται και επηρεάζουν τις αποφάσεις σε 

κάθε ιστορική στιγμή. Οι αξίες επηρεάζονται από διαφορετικές παραμέτρους όπως γνώσεις, 

συναισθήματα, στάσεις και άρα μπορούν να εξελιχθούν, όμως ταυτόχρονα παρουσιάζουν και τάσεις 

ανθεκτικότητας και αντίστασης που δρουν ανασταλτικά σε προσπάθειες αλλαγής (Θεοδωροπούλου, 

2019). 
Στην περίπτωση της Narmada οι αξίες που εμπλέκονται σύμφωνα και με την λίστα των αξιών 

του Hungerford (2003) υπέρ της κατασκευής των φραγμάτων είναι: 
-Υγείας και ασφάλειας του πληθυσμού. Προμήθεια πόσιμου νερού. 

-Οικονομικές. Ανάπτυξη της περιοχής. 
-Τεχνολογικές. Υδροηλεκτρική ενέργεια, νέα συστήματα καλλιέργειας, τηλεπικοινωνιών, 

ηλεκτρισμός σε περισσότερα νοικοκυριά. 
-Κοινωνικές.  Εργασία και δυνατότητα παροχής τροφής σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. 

Κατά της κατασκευής φραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αξίες: 
-Αισθητικές. Αλλαγή του τοπίου με τη δημιουργία μεγάλων τσιμεντένιων κατασκευών. 

-Οικολογικές. Κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 
-Κοινωνικές. Κίνδυνος για την κοινωνική συνοχή με την μετακίνηση πληθυσμού και την 

κοινωνική δικαιοσύνη με τη μη παροχή επαρκών ανταποδοτικών οφειλών προς τους ανθρώπους 

αυτούς. 

-Πολιτιστικές. Παραδοσιακές πρακτικές και δεξιότητες που κινδυνεύουν να χαθούν στο 

πέρασμα των χρόνων. 

-Πολιτικές. Εξάρτηση από μεγάλες εταιρίες. 
 Η ιεράρχηση των αξιών διαφέρει σε κάθε κουλτούρα, αλλά και «εντός» της κάθε κουλτούρας 

και οδηγεί στην επιλογή της πράξης. 

4. Περιβαλλοντική ηθική και εκπαίδευση 

Η Περιβαλλοντική ηθική είναι δυνατόν να μπει στην τομέα της εκπαίδευσης ακόμα και από 

την Προσχολική ηλικία είτε ως πηγή άντλησης περιβαλλοντικών αξιών είτε ως μηχανισμός που 

διαμορφώνει περιβαλλοντικές ηθικές αξίες, με στόχο τη διαμόρφωση της ικανότητας του ατόμου να 

προσδιορίζει τι είναι ηθικό κάθε φορά (Θεοδωροπούλου, 2019). Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

577 

 

να εκπαιδεύει (Leleux, 2000) ως προς την αυτονομία της ηθικής κρίσης, την κοινωνική εργασία με 

κανόνες και τη δημόσια συμμετοχή του ανθρώπου ως υπεύθυνου πολίτη. 
Η φιλοσοφική μέθοδος της Περιβαλλοντικής Ηθικής ενισχύει τις μεθόδους της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και βοηθά στην επίτευξη των στόχων της (Θεοδωροπούλου, 2019). 

Ιδιαίτερα η τεχνική του ηθικού διλήμματος αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. 
Μέσω του ηθικού διλήμματος οι μαθητές μπορούν να ακούσουν τις απόψεις των συμμαθητών 

τους, να εκφράσουν τις δικές τους και να κατανοήσουν τις αξίες τους (Δημητρίου, 2009). 
Τα διλήμματα που θα έχουν να επεξεργαστούν οι μαθητές μπορεί να είναι πραγματικά ή 

φανταστικά, το σενάριο που θα τεθεί πρέπει να είναι απλό και να εμπεριέχει κάποια σύγκρουση με 

εμφανή απάντηση (Κοσκινάς, 2000). 

Οι μαθητές σε μικρές ομάδες που θα έχουν την ίδια άποψη θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση 

και να τη δικαιολογήσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει 

μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση απόψεων και σε νέα συζήτηση, ώσπου να διαμορφωθεί η τελική 

άποψη (Δημητρίου, 2009). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει τη διαδικασία αφήνοντας 

τους μαθητές να διαμορφώσουν τις δικές τους απόψεις και όχι να παρεμβαίνει (Caduto, 1983). 
Σημαντικό σε κάθε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να αναγνωρίζονται και 

να προωθούνται οι εργαλειακές και τερματικές αξίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Rokeach, 

1973). Στις εργαλειακές αξίες  συμπεριλαμβάνονται η αγάπη για τους ανθρώπους, η γενναιοδωρία, 

το μοίρασμα, η εντιμότητα, η οικολογική θετική συμπεριφορά, η υπευθυνότητα, η 

αναστοχαστικότητα, η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση, το ενδιαφέρον, η συγχώρεση, η αληθινή φιλία, 

η χαρά, η βοήθεια, η ευγένεια, η ανοχή, η καλοσύνη και η θυσία. Στις τερματικές αξίες 

συμπεριλαμβάνονται ένας κόσμος σε ειρήνη, η εθνική ασφάλεια, η οικογενειακή ασφάλεια, η 

ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη, η ηθική δύναμη, ο αυτοσεβασμός, η ώριμη αγάπη, η εσωτερική 

αρμονία, η σοφία, ο κόσμος της ομορφιάς, η στήριξη της κοινότητας, η ισορροπία στο παγκόσμιο 

σύστημα και η ισονομία στην τάξη του κόσμου. 

5. Συμπεράσματα 

Για την κατανόηση και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαραίτητη είναι η 

κατανόηση της αλληλεπιδραστικής σχέσης των μερών που το απαρτίζουν και των διαφορετικών 

διαστάσεων των προβλημάτων: οικολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και 

πολιτικών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή μεγάλη μπορεί να είναι η συνεισφορά της Περιβαλλοντικής 

Ηθικής, η οποία μελετά τις αξίες που διέπουν κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, οργανώνει τους ηθικούς 

κανόνες και δίνει τα επιχειρήματα σε κάθε συζήτηση που αφορά στα Περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Επιπλέον, η κατανόηση των κανονιστικών αξιών μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί η 

αίσθηση της απογοήτευσης. Η φιλοσοφική ηθική συμβάλλει στο να υπερνικηθεί η απάθεια,ενώ η 

πολιτική ηθική αποσκοπεί στο να αποφευχθεί ο κυνισμός μέσω της ενεργούς συμμετοχής. 

Παράλληλα, τροφοδοτεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με έννοιες, αξίες και ερμηνείες, 

βασικές για την ανάπτυξη κάθε Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Εργαλεία της Περιβαλλοντικής 

Ηθικής όπως η τεχνική του ηθικού διλήμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και χρησιμοποιούνται 

ευρέως, για να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους, ώστε να συνειδητοποιήσουν την ενότητα μεταξύ 

ανθρώπου και φύσης. 
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Περίληψη  

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται ο αναλυτικός σχεδιασμός ενός προγράμματος 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα αυτή των 

μεταναστών, με βασική επιδίωξη τη διευκόλυνση της πρόσβασης αλλά και της ομαλής ένταξής τους 

στην ελληνική αγορά εργασίας. Αρχικά, καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

προγράμματος που αφορούν στο αντικείμενο, τη διάρκεια αλλά και το σκοπό του. Κατόπιν, 

εκπονείται το περίγραμμα το οποίο αφορά τα στάδια σχεδιασμού του προγράμματος, σχολιάζοντάς 

τα ταυτόχρονα και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση και αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών 
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αναγκών του εν λόγω πληθυσμού. Τέλος, γίνεται αναφορά στην επιλογή τύπου και μοντέλου 

αξιολόγησης, αναλύοντας παράλληλα τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ευελπιστούμε ότι το 

πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά παρέχοντας στην ομάδα στόχο ένα επαρκές 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να οδηγήσει στη διασφάλιση τόσο της κοινωνικής 

όσο και επαγγελματικής ένταξης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Μετανάστες, Ένταξη στην αγορά εργασίας 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον επιστημονικό, τεχνολογικό και οικονομικό τομέα 

επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Παράλληλα το διαρκώς 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον οδηγεί στην ανάγκη για κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό λόγω των γλωσσικών αλλά και πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που δέχονται οι σύγχρονες κοινωνίες από τις ραγδαίες αυτές αλλαγές 

έθεσε το Μάρτιο του 2000 στη Λισαβόνα ως βασικό στρατηγικό στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη παγκοσμίως οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (Ιορδανίδης & Ζάρκος, 2008). Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα 

από την εφαρμογή πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση 

ενηλίκων. Άλλωστε η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα  αέναο πεδίο στο χώρο της εκπαίδευσης, 

εντάσσοντας στους κόλπους της ολοένα και περισσότερες ευπαθείς ομάδες. Εκπαιδευτικά 

προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα με στόχο την αποτελεσματική ένταξη των 

μεταναστών μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά το πρόγραμμα Διάπολις, το πρόγραμμα Πολύδρομο, 

το πρόγραμμα Αντιγόνη. Ενώ, υπήρξαν και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία έλαβαν 

χώρα και από άλλες οργανώσεις  όπως η AID με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ειδικά για γυναίκες 

μετανάστες-πρόσφυγες, ενώ τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσέφεραν ειδικά επιμορφωτικά 

προγράμματα για ενήλικες όπως συμβουλευτική προσφύγων μεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

Επιπλέον λειτούργησαν Κυριακάτικα σχολεία μεταναστών από εθελοντικές ομάδες προσφέροντας 

μαθήματα γλώσσας σε μετανάστες (Αλμπανάκη, 2019). Ωστόσο μια από τις βασικότερες 

προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που εισέρχονται στη χώρα 

νόμιμα είναι η απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται σε απόλυτο βαθμό από το 

εγχώριο εργατικό δυναμικό καθώς και η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή τους σε εργασιακά 

περιβάλλοντα, αφού προηγηθεί μια ολοκληρωμένη κατάρτιση μέσα από ανάλογα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

2. Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 

2.1. Ομάδα στόχος 

Το παρόν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνεται σε μία ευάλωτη κοινωνικά 

ομάδα και συγκεκριμένα σε μετανάστες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι άνεργοι, απόφοιτοι τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Δεδομένου ότι η ομάδα αυτή έχει περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

(Βεργίδης, κ.ά, 1999), η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος από την ομάδα-στόχο 

θα συμβάλλει αφενός στην περεταίρω παροχή ευκαιριών για την επαγγελματική κατάρτισή της και 

αφετέρου στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.  
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1.2 Διάρκεια 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται στις 250 ώρες, εκ των οποίων 150 ώρες 

θεωρίας θα παρασχεθούν σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και 100 ώρες πρακτικής άσκησης,  

που θα λάβει χώρα σε φορείς που έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης.  

1.3. Σκοπός και στόχοι  

Μέσω του συγκεκριμένου αυτού προγράμματος αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν 

μία σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες 

που διέπουν έναν αποτελεσματικό εργαζόμενο. Σκοπός του  εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας και να εργαστούν 

ποιοτικά και ανταγωνιστικά στον τομέα τον οποίο θα καταρτιστούν. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα 

αφορούν στο σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να 

αποκτήσουν μέσω του προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της μελλοντικής 

τους εργασίας (Mager, 1985). Ο καθορισμός των στόχων αυτών θα στηριχθεί στη συσχέτιση των 

αναγκών της ομάδας-στόχου και του αντικειμένου κατάρτισης (Rogers, 2003). Πιο συγκεκριμένα, οι 

επιμέρους στόχοι του προγράμματος αναλύονται στα παρακάτω επίπεδα:  

Σε επίπεδο γνώσεων: 

• Να γνωρίσουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν ώστε να ανταποκριθούν με 

αποτελεσματικότητα  στο συγκεκριμένο τομέα.  

• Να αναγνωρίζουν τους χώρους που δύνανται να εργαστούν. 

• Να γνωρίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα.  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας. 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να εργάζονται σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα,  έτσι 

ώστε στη μελλοντική εργασία τους να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά κάτω από 

την πίεση γεγονότων και καταστάσεων.  

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να εκτιμήσουν την αξία και τα οφέλη της εργασίας. 

• Να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και το δικαίωμά τους στην εργασία 

• Να  αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ώστε να διεκδικούν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

• Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αρμονική συνύπαρξή τους με το ντόπιο στοιχείο. 

2. Περίγραμμα για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 

2.1. Στάδια σχεδιασμού του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 

2.1.1. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού-στόχου  

Όλες οι προσεγγίσεις για την αποσαφήνιση της έννοιας «ανάγκη» καταλήγουν στο ότι η γνώση 

των αναγκών του πληθυσμού-στόχου αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (Βεργίδης & Καραλής, 2008). Η ανεύρεση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

πληθυσμού-στόχου από τον ερευνητή, προϋποθέτει πρωτίστως τη συνειδητοποίηση σε υψηλό βαθμό 

των εκπαιδευτικών αναγκών από τον ίδιο τον πληθυσμό-στόχο. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

επιβάλλονται από τη συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας, προκειμένου τα άτομα να αποκτήσουν 

τις απαραίτητες γνώσεις δεξιότητες και στάσεις, για την εκτέλεση μιας εργασίας, οι οποίες δεν είναι 

διαθέσιμες από όλους (Χασάπης, 2000). Προκειμένου να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του 

πληθυσμού-στόχου, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός της ποσοτικής και ποιοτικής 
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μεθόδου, διότι ενδέχεται αυτές να είναι λανθάνουσες και μη ρητές. Η πολυμεθοδική αυτή 

προσέγγιση, ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει στο να ξεπεραστεί το πρόβλημα των περιορισμένων 

δυνατοτήτων που έχει από τη φύση της κάθε μέθοδος (Bell, 1999). Η απόλυτη εμπιστοσύνη, 

άλλωστε, σε μία και μόνο μέθοδο, θα οδηγούσε στη διερεύνηση μίας περιορισμένης όψης της 

πολύπλοκης ανθρώπινης συμπεριφοράς, προκαταβάλλοντας ή και διαταράσσοντας ακόμα την εικόνα 

που θα σχηματιστεί για την πραγματικότητα που ερευνάται (Cohen et al., 2008). Στην προκειμένη 

περίπτωση, σε μία προσπάθεια συγκερασμού και συνδυασμού των δύο παραδειγμάτων έρευνας, θα 

χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της ποσοτικής μεθόδου η τεχνική του ερωτηματολογίου, και στα 

πλαίσια της ποιοτικής μεθόδου η τεχνική της ομαδικής συνέντευξης για την ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των άνεργων μεταναστών (Βεργίδης & Καραλής, 2008). Άλλωστε, όπως 

υποστηρίζει η Bird (1999), όταν αξιοποιούνται οι δύο σπουδαιότερες ερευνητικές μέθοδοι, η 

ποσοτική και η ποιοτική, τότε η έρευνα μπορεί να αποβεί πολύ γόνιμη.  

Μία επιπλέον σημαντική συνιστώσα για την αποτελεσματικότητα της ερευνητικής διαδικασίας 

είναι η επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος. Στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί η 

δειγματοληψία-χιονοστιβάδα, η οποία και χρησιμοποιείται κυρίως για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών 

αναγκών ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας (Βεργίδης & Καραλής, 

2008). Παρόλο το ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να αποδειχτεί χρονοβόρα, δεδομένου ότι προβλέπει 

διαδοχικά στάδια έρευνας, ωστόσο προσδίδει εγκυρότητα στην όλη διαδικασία. Η ποιοτική μέθοδος 

θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά μέσω δύο ομαδικών συνεντεύξεων. Κατά την πραγματοποίηση 

των συνεντεύξεων θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να απαλειφθούν στο ελάχιστο οι περιστασιακοί 

παράγοντες που θα επηρέαζαν τη σταθερότητα των μετρήσεων, αλλά και με την παρουσία δεύτερου 

εξεταστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και κατά την επεξεργασία των δεδομένων ώστε να 

αποφευχθεί η μεροληπτικότητα (Bird, 1999).  

2.1.2. Επιλογή και δόμηση περιεχομένου εκπαίδευσης  

Το περιεχόμενο του προγράμματος θα καθοριστεί με βάση το σκοπό και τους στόχους του 

προγράμματος, δηλαδή τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες τις οποίες επιδιώκεται να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι. Η επιλογή και δόμηση του περιεχομένου θα γίνει με λογική και 

λειτουργική σειρά επιδιώκοντας να συνδυαστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα η θεωρία με 

την πράξη (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2003). 

2.1.3. Επιλογή παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών μέσων  

Η επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων και στηρίζονται στη μετασχηματίζουσα μάθηση συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της μάθησης (Βεργίδης & Καραλής, 2008). Για το λόγο αυτό, θα επιλεγούν οι 

κυριότερες ανάμεσα στις συμμετοχικές τεχνικές, όπως μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, 

συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες και πρακτική άσκηση 

(Jarvis, 2004; Noye & Piveteau, 2002).  

Η ποικιλία των εκπαιδευτικών μέσων και εξοπλισμού διασφαλίζει ότι θα ενισχυθεί η μάθηση 

των εκπαιδευομένων, παρέχοντας ταυτόχρονα στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα να εμπλουτίσει την 

εκπαιδευτική εμπειρία και να είναι πιο αποτελεσματικός στο έργο του (Βαϊκούση, κ.ά., 1999; Jarvis, 

2004). Τα εκπαιδευτικά μέσα που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές είναι:  

• Έντυπο υλικό (βιβλία, φύλλα εργασίας, σημειώσεις, πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, 

φωτογραφίες)  

• Οπτικό υλικό (βίντεο, προβολέας slides, προβολέας διαφανειών)  

• Ηλεκτρονικό λογισμικό όπως προγράμματα υπολογιστών, εκτυπωτές κ.α. (Τριλιανός, 2004). 
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2.2. Διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 

2.2.1. Τυπολογία και μοντέλο αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση του προγράμματος θα διαρθρωθεί σε δύο επίπεδα• το πρώτο θα αφορά τη θέση 

του αξιολογητή και το δεύτερο το σκοπό της αξιολόγησης. Όσον αφορά τη θέση του αξιολογητή θα 

συνδυαστεί η εξωτερική αξιολόγηση που θα ανατεθεί σε έμπειρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την 

εσωτερική αξιολόγηση που θα υλοποιηθεί από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης στην οποία θα 

συμμετέχει ο διευθυντής κατάρτισης, ο συντονιστής, ο επιστημονικός υπεύθυνος και ο υπεύθυνος 

προώθησης της απασχόλησης του προγράμματος (Βεργίδης & Καραλής, 2008; Βεργίδης, 2003). Εάν 

κριθεί απαραίτητο η ομάδα αυτή θα εμπλουτιστεί από επιπλέον στελέχη, ώστε να ενισχύσουν 

περαιτέρω τη λειτουργία της. 

Η άποψη πως η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν έχει ως σκοπό την εκ των υστέρων αποτίμηση 

της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά ότι μπορεί να λειτουργήσει 

κυρίως ως στοιχείο συν-διαμόρφωσης της πορείας και της εξέλιξής του βρίσκει απόλυτη εφαρμογή 

στο παρόν πρόγραμμα (Βεργίδης & Καραλής, 2008). Για το λόγο αυτό, όσον αφορά το σκοπό της 

αξιολόγησης θα γίνει συνδυασμός της διαμορφωτικής και της απολογιστικής αξιολόγησης. Έτσι, ο 

σχεδιασμός της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω χρονικά στάδια:  

• Εκ των προτέρων ή διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί πριν από την 

υλοποίηση του προγράμματος και θα αναφέρεται κυρίως στην καταλληλότητα των στόχων, 

την επεξεργασία των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων και των κριτηρίων επιτυχημένης 

εφαρμογής του προγράμματος (Βεργίδης & Καραλής, 2008).  

• Ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση, που ταιριάζει απόλυτα σε προγράμματα ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων. Αποσκοπεί σε αναπροσαρμογές, καθώς είναι πολύ πιθανό κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος να προκύψουν προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί στον 

αρχικό σχεδιασμό και τα οποία θα δημιουργήσουν την ανάγκη επανασχεδιασμού επιμέρους 

παραμέτρων και ενεργειών του προγράμματος (Βεργίδης, 2003).  

• Εκ των υστέρων ή απολογιστική αξιολόγηση, που διενεργείται με σκοπό τη διατύπωση 

συμπερασμάτων και κρίσεων σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, την 

επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων, τη σύγκριση της ποιότητας υλοποίησης και των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος σε σχέση με κάποιο «πρότυπο» αντίστοιχο πρόγραμμα 

(Βεργίδης & Καραλής, 2008).  

Όσον αφορά το μοντέλο που θα επιλεγεί για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι το 

μοντέλο CIPP και αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (Σιακοβέλη, 2011). Η επιλογή του παραπάνω μοντέλου στηρίχθηκε αφενός στο 

σκοπό και στόχους της διαδικασίας αξιολόγησης, αφετέρου στα βασικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος (σκοπός, στόχοι, τύπος προγράμματος, ομάδα στόχος εκπαιδευόμενων).  

2.2.2 Αντικείμενα και άξονες της αξιολόγησης  

Κατά τη φάση του σχεδιασμού της αξιολόγησης είναι σημαντικό να καθοριστεί το γενικό 

πλαίσιο των αντικειμένων, των αξόνων και των κριτηρίων, έτσι ώστε να προσδιοριστεί τι 

αξιολογείται και με βάση ποιους άξονες αξιολογείται (Βεργίδης, 2003). 
 

Πίνακας 1. Αντικείμενα και άξονες της αξιολόγησης 

 

Αντικείμενα Άξονες 

Αναλυτικό περιεχόμενο  Θεματικές ενότητες  

Διάρκεια ενοτήτων  

Θεωρητικό μέρος  
Πρακτική άσκηση-Μαθητεία 
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Εκπαιδευτές  Γνώση του αντικειμένου  

Προετοιμασία μαθήματος  

Διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος  
Χρήση εποπτικών μέσων  

Εκπαιδευόμενοι  Παρακολούθηση  

Ενεργητική συμμετοχή  
Γνώσεις και δεξιότητες των 

εκπαιδευομένων  

Εκπαιδευτικό υλικό Αριθμός βιβλίων και σημειώσεων  
Επάρκεια και ποιότητα του εκπαιδευτικού 

υλικού  

Εποπτικά μέσα και εξοπλισμός Πληρότητα και επάρκεια εποπτικών 

μέσων και εξοπλισμού  

Συντονισμός του προγράμματος  Ενημέρωση για το πρόγραμμα  

Παρακολούθηση του 

προγράμματος  
Επικοινωνία και συνεργασία με τους 

εκπαιδευομένους  

Οργανωτική και διοικητική 

υποστήριξη  

Προετοιμασία και οργάνωση του 

προγράμματος  

Γραμματειακή υποστήριξη  
Χώροι και υποδομή  

Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, να τεθούν τα κριτήρια βάση των οποίων θα αξιολογηθεί κάθε 

ένας από τους παραπάνω άξονες (Χασάπης, 2000).  

2.2.3. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης 

Η επιλογή των μεθόδων και τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες και κυρίως από τα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, τον τύπο της αξιολόγησης που 

έχει επιλεγεί, το αξιολογούμενο πρόγραμμα και τα επιμέρους αντικείμενα και άξονες αξιολόγησης 

(Χασάπης, 2000; Βεργίδης, 2003; Noye & Piveteau, 2002). 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι τεχνικές αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα. 
 

Πίνακας 2. Τεχνικές αξιολόγησης 

 

 Ερωτηματολόγιο Συνέντευξη Παρατήρηση Εργασίες Εκθέσεις 

Εκπαιδευόμενοι √ √ √ √  

Εκπαιδευτές  √ √  √ 

Προσωπικό του 

Κ.Ε.Κ. 

 √   √ 

2.2.4. Κοινοποίηση συμπερασμάτων της αξιολόγησης  

Τελικό βήμα του σταδίου της αξιολόγησης, αποτελεί η διατύπωση συμπερασμάτων και 

προτάσεων. Τα συμπεράσματα, οι προτάσεις, καθώς και η περιγραφή και αποτίμηση της υλοποίησης 

του προγράμματος θα καταγραφούν συστηματικά στην έκθεση αξιολόγησης, που θα περιέχει 

ενδεικτικές πρακτικές οδηγίες-προτάσεις για τα περιεχόμενα, διότι δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν όλες οι πιθανές εκδοχές μίας έκθεσης αξιολόγησης (Βεργίδης & Καραλής, 2008).  
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Στόχος της έκθεσης αξιολόγησης δεν είναι να πληροφορήσει μόνο τους άμεσους φορείς 

χρηματοδότησης και πραγματοποίησης του προγράμματος, αλλά να κοινοποιηθούν τα 

συμπεράσματα της αξιολόγησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους και διαφορετικούς φορείς μεταξύ 

τους, ώστε να επωφεληθούν κι εκείνοι εάν πρόκειται να προβούν στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός 

ανάλογου προγράμματος (Βεργίδης, 2003; Noye & Piveteau, 2002). 

Συμπεράσματα-συζήτηση 

Για να στεφθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με επιτυχία θα πρέπει να είναι άριστα 

σχεδιασμένο. Η πορεία για το σχεδιασμό τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να παραλληλιστεί με ένα 

οικοδόμημα, τα θεμέλια του οποίου αν και δεν είναι ορατά, η ύπαρξή τους όμως καθίσταται αναγκαία 

για τη σταθερότητα και την αντοχή του οικοδομήματος (Αυγελής, 2005).  

Ένα από τα πιο κομβικά σημεία του σχεδιασμού είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών της ομάδας στόχου και στην προκειμένη περίπτωση των μεταναστών, διότι πολύ συχνά 

αυτές είναι λανθάνουσες και μη ρητές. Η αξιοποίηση της πολυμεθοδικής και διεπιστημονικής 

προσέγγισης για την ανίχνευσή τους, καθίσταται αναγκαία προκειμένου τα συμπεράσματα τα οποία 

θα διεξαχθούν να είναι έγκυρα αλλά και να συμβάλουν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό αυτών των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Βεργίδης & Καραλής, 2008).  

Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η αξιολόγηση.  Άλλωστε η βασική επιδίωξη της 

αξιολόγησης δεν είναι μόνο να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, αλλά κυρίως να 

το βελτιώσει (Βεργίδης & Καραλής, 2008). Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει μέριμνα κατά 

το σχεδιασμό του προγράμματος, ώστε να περιγράφονται και να αναλύονται λεπτομερώς όλα τα 

βήματα τα οποία θα ακολουθήσει ο αξιολογητής κατά το στάδιο διεξαγωγής της αξιολόγησης 

(Χασάπης, 2000).  

Αν λοιπόν, το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα χτιστεί με την ανάλογη προσοχή, δίνοντας 

την αρμόζουσα βαρύτητα στο κάθε του βήμα, τότε και μόνο τότε θα λειτουργήσει αντισταθμιστικά, 

παρέχοντας στους μετανάστες ένα επαρκές επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και στάσεων, 

οδηγώντας τους στη διασφάλιση της κοινωνικής αλλά και επαγγελματικής τους ένταξης. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται διδακτικές πρακτικές οιοποίες λειτουργώντας υπό το 

πρίσμα του εποικοδομισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης, επιχειρούν να φέρουν τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε επαφή με την ιστορία. Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης και ο μετασχηματισμός της γνώσης των νηπίων σε ιστορική, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα 

από την κατανόηση ιστορικών δομικών εννοιών, όπως χώρος-χρόνος, μεταβολή, άτομο-σύνολο, 

αλληλεπίδραση, ομοιότητα-διαφορά. 

 

Λέξεις κλειδιά: Nήπια, Iστορία, Eθνική επέτειος  

1. Εισαγωγή 

Aρκετοί ψυχολόγοι  υποστήριξαν ότι η διδασκαλία της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

δεν είναι αποτελεσματική, λόγω του ότι εξαρτάται κυρίως από βιολογικούς και ψυχολογικούς 

παράγοντες και όχι από το περιβάλλον. Υπήρξαν βέβαια ερευνητές που διαφοροποιήθηκαν, 

υποστηρίζοντας ότι οι παραπάνω έρευνες βασίζονταν σε μοντέλα ακατάλληλα για την ιστορική 

έρευνα εφόσον δεν λάμβαναν υπόψη ότι η μάθηση πραγματοποιείται μέσα από περιβαλλοντικούς 

και κοινωνικούς παράγοντες και ότι το παιδί, προσαρμόζει την σκέψη του μέσω αυτών των 

αλληλεπιδράσεων. Επηρεασμένοι από τον Bruner οι παραπάνω ερευνητές, υποστήριξαν ότι οι 

μαθητές από μικρή ηλικία έχουν την ικανότητα να φθάσουν στην ιστορική κατανόηση, αν η γνώση 

παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο (Σμυρναίος, 2008). Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό, 

θεωρούσαν την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία και την εξοικείωση των μαθητών όχι μόνο με το 
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περιεχόμενο της Ιστορίας, τη δηλωτική γνώση, αλλά και τη διαδικαστική γνώση, δηλαδή την 

διαδικασία μάθησης, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν (Lee, 2005). Ποιο όμως είναι το 

εκπαιδευτικό εκείνο πλαίσιο, που υποστηρίζει τη μάθηση των παιδιών; Σήμερα, το σύγχρονο 

μαθησιακό πλαίσιο  στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού, σύμφωνα με την οποία η γνώση δεν 

μεταβιβάζεται αλλά οικοδομείται πάνω στις ήδη προύπάρχουσες και ότι απαιτείται ανακάλυψη και 

μετασχηματισμός της γνώσης προκειμένου να επιτευχθεί η κατάκτησή της (Χριστόπουλος, 2018). 

Παράλληλα οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες τονίζουν τον σημαντικό ρόλο που παίζει η 

αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο 

πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο Vygotski (1978) ο οποίος πρεσβεύει 

τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού, υποστηρίζει ότι οι νοητικές λειτουργίες σχετίζονται με 

το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη «ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης» το σημείο δηλαδή, το οποίο αναμένεται να κατακτήσει ο μαθητής με τη συμβολή του 

εκπαιδευτικού. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ενθαρρύνεται η ενεργός 

εμπλοκή του μαθητή με το μαθησιακό υλικό, αλλά και την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ τους όσο και 

με τον εκπαιδευτικό.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται διδακτικές πρακτικές οι οποίες λειτουργώντας υπό το 

πρίσμα του εποικοδομισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης, επιχειρούν να φέρουν τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας  σε επαφή με την ιστορία. Σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης και ο μετασχηματισμός της γνώσης των νηπίων σε ιστορική, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα 

από την κατανόηση ιστορικών δομικών εννοιών, όπως χώρος-χρόνος, μεταβολή, άτομο-σύνολο, 

αλληλεπίδραση, ομοιότητα-διαφορά. 

2. Ιστορία και ελληνικό νηπιαγωγείο 

2.1. Η ιστορία μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στο νηπιαγωγείο 

 Η αρχή της ιστορικής εκπαίδευσης εκκινά από την προσχολική καθώς εντοπίζεται στα 

αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο. Αρχικά, οι μόνες αναφορές στην Iστορία,  

περιορίζονται στις εθνικές γιορτές καθώς και στον τρόπο εορτασμού τους όπως διαφαίνεται από το  

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου του 1989. Η σχέση μεταξύ Iστορίας και προσχολικής 

αγωγής αρχίζει να αναγνωρίζεται δειλά δειλά το με το διαθεματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών 

(Γκλιάου-Χριστοδούλου, χ.χ.). Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές αναφορικά με την Ιστορία, 

συμπεριλαμβάνονται στο ευρύτερο πεδίο της μελέτης περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο  διαθεματικής 

προσέγγισης. Εντοπίζονται αναφορές στην αξιοποίηση  βιωμάτων των παιδιών και στην ανάγκη 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, της τοπικής 

κοινότητας, τα έθιμα του τόπου τους και άλλα πολιτισμικά στοιχεία. Αναφέρεται ότι τα παιδιά έχουν 

την ικανότητα «να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για τα ιστορικά γεγονότα, τα προβλήματα και τα 

διλήμματα των ανθρώπων διαφορετικών εποχών» (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2002). Ωστόσο η έννοια του 

χρόνου προσεγγίζεται μόνο μέσα από τις φυσικές του ιδιότητες  χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά 

στον ιστορικό χρόνο, ούτε υπογραμμίζεται η ανάγκη για διαχωρισμό ανάμεσα στον ιστορικό και τον 

λογοτεχνικό χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην διακρίνεται η διαφορά μεταξύ των θρύλων 

και μύθων από τα πραγματικά γεγονότα. Παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν με το ΔΕΠΠΣ, 

παρατηρούνται ασάφειες και ελλείψεις σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία της Ιστορίας καθώς δεν 

παρατηρούνται αναφορές σε πηγές, ενώ το «ιστορικό υλικό» που αναφέρεται, παραπέμπει κυρίως σε 

πηγές κατασκευασμένες, όπως είναι οι ιστοριογραμμές και οι χάρτες.  Στον Οδηγό Νηπιαγωγού που 

κυκλοφόρησε συνοδευτικά, δεν εντοπίστηκε επίσης καμία αναφορά σε δραστηριότητες σχετικές με 

την Ιστορία (Φαρδή, 2013). 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 2011) κινείται στον ίδιο άξονα 

με το ΔΕΠΠΣ του 2003 δίνοντας βαρύτητα  στην εννοιοκεντρική και διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει κάποια ευδιάκριτη αναφορά που να αναδεικνύει ειδικά ζητήματα 
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διδακτικής μεθοδολογίας της Ιστορίας. Θα έπρεπε να γίνει η αναθεώρηση του Προγράμματος 

Σπουδών το 2014 για να συμπεριληφθούν με διακριτό τρόπο αναφορές που αντλούνται από τη 

Σύγχρονη Διδακτική της Ιστορίας.  

Στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών του 2014 περιλαμβάνεται η ενότητα «Ιστορία-

Πολιτισμός» στη μαθησιακή περιοχή «Κοινωνικές Επιστήμες». Συγκεκριμένα, ως περιεχόμενο της 

Iστορίας ορίζεται η χρονολόγηση, η ιστορική ερμηνεία και έρευνα, η ιστορική γνώση και κατανόηση, 

ο πολιτισμός. Εντοπίζονται σαφείς αναφορές τόσο στο περιεχόμενο της ιστορικής γνώσης (δηλωτική 

γνώση) όσο και στην προτεινόμενη διαδικασία (διαδικαστική γνώση), ενώ ως στρατηγικές 

διδασκαλίας προτείνονται τα παιχνίδια ρόλων, το κουκλοθέατρο, η δραματοποίηση, οι αφηγήσεις, η 

αξιοποίηση πηγών όπως η μελέτη οπτικού υλικού και αντικειμένων, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

εκτός νηπιαγωγείου ή και οι επισκέψεις ατόμων ή φορέων στην τάξη. Επιπλέον, προσδιορίζονται ως 

στόχοι, η κατάκτηση γνώσεων, η καλλιέργεια ικανοτήτων, αξιών, στάσεων ώστε τα παιδιά να γίνουν 

τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. 

Αναγνωρίζει ότι τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, 

τα θεωρεί ως «πολίτες του κόσμου από τη στιγμή που γεννιούνται» και υπογραμμίζει την 

αναγκαιότητα να δίνεται έμφαση στις προσωπικές εμπειρίες κάθε παιδιού και στο δικαίωμα του 

καθενός στη διαφορετική θεώρηση του κόσμου (Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΕΠ, 2014). Παρατηρείται δηλαδή μία 

αναγνώριση της πολυφωνίας που υπάρχει σε μία σχολική τάξη και της πολυπολιτισμικής της 

διάστασης με σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

2.2. Η ανάδυση της ιστορικής σκέψης μέσα από την κατανόηση δομικών ιστορικών εννοιών 

 Ένας βασικός στόχος που τίθεται σήµερα από την επιστηµονική έρευνα στον τοµέα της 

ιστορικής εκπαίδευσης, είναι η διερεύνηση της ιστορικής σκέψης των µαθητών ώστε να γίνει 

κατανοητή η δόµησή της, καθώς επίσης και να προταθούν µέθοδοι µε τις οποίες η ιστορική σκέψη 

των εκπαιδευόµενων να καλλιεργείται ουσιαστικά (Νάκου, 2000, Seixas, 2010). Η ιστορική σκέψη 

βρίσκεται  στο επίκεντρο της ιστορικής εκπαίδευσης, ως μία δυναµική μαθησιακή διαδικασία 

(Ρεπούση, 2007, Ανδρέου & Κασβίκης, 2008) που σχετίζεται με την ιστορική γνώση. Πρόκειται για 

ένα σύνθετο όρο (Κουργιαντάκης, 2012) όπου έχει ως βασικό εργαλείο τις ιστορικές «έννοιες». Το 

ζήτημα της διδασκαλίας των «εννοιών» έχει απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με δύο 

πτυχές. Η πρώτη διερευνά εάν και κατά πόσο υπάρχουν έννοιες που προσιδιάζουν στην επιστήμη της 

Iστορίας και η δεύτερη αναζητά τρόπους  με τους οποίους τα παιδιά κατανοούν έννοιες κλειδιά, τις 

«θεμελιώδεις ιδέες» του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, όπως: αίτιο-αποτέλεσμα, χρόνος, 

ομοιότητα-διαφορά, ανάπτυξη, αλλαγή κ.λπ. (Ρεπούση, 2000). Το 2013 ο Peter Seixas σε συνεργασία 

με τον Tom Morton παρουσίασε τις έξι μεγάλες έννοιες της ιστορικής σκέψης: μαρτυρία, ιστορική 

σημασία, συνέχεια και αλλαγή, αιτία και συνέπεια, ιστορική οπτική, δεοντολογική διάσταση 

(Mακαρατζής, 2017), υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι µαθητές πρέπει να είναι ικανοί να 

χρησιµοποιούν πηγές ως µαρτυρίες του παρελθόντος, να εξηγούν τι είναι αυτό που κάνει κάτι 

ιστορικά σηµαντικό, να αναγνωρίζουν τι έχει µείνει ίδιο και τι έχει αλλάξει στον χρόνο και να 

αναλύουν τα αίτια και τις συνέπειες (Seixas, 2010). 

Η Βρετανική, ωστόσο, ερευνητική οµάδα της ιστορικής εκπαίδευσης (Lee & Ashby, 2000, Lee, 

2005) προχώρησε στο διαχωρισµό µεταξύ των πρώτου και δευτέρου βαθµού «εννοιών», μεταξύ των 

οποίων παρατηρούνται αρκετά μεγάλες διαφορές. Οι έννοιες πρώτου βαθµού ή αλλιώς έννοιες 

περιεχοµένου, αφορούν στο τι είναι σχετικό µε την Ιστορία, ονόµατα παρά έννοιες (Lee, 2004), ενώ 

οι έννοιες δευτέρου βαθµού ή διαδικαστικές έννοιες, δοµούν και εξηγούν τα γεγονότα κατά τη 

διαδικασία της ιστορικής διερεύνησης του παρελθόντος (Lee, 2005, Levesque, 2008). Ωστόσο, 

τελικά οι  έννοιες δευτέρου βαθµού είναι εκείνες που μας  δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουµε 

και να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη γνώση και παράλληλα  μας οδηγούν στην ανάπτυξη των 

ερµηνευτικών ισχυρισµών καθώς και στην έκφραση της ιστορικής σκέψης (Lee, 2004). Χωρίς αυτές 

τις έννοιες δεν µπορούµε να κατανοήσουµε «πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στο χρόνο και τον χώρο» 

και τελικά  πώς δηµιουργείται η Ιστορία (Levesque, 2008). Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι οι 
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ιστορικές «έννοιες» συγκροτούν μία αναγκαία διδακτική συνθήκη για την κατανόηση των ιστορικών 

γνώσεων αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ένα πολύ βασικό εργαλείο της ιστορικής σκέψης. 

3. Η επαφή των νηπίων με τα ιστορικά γεγονότα του 1940 

3.1. Προσέγγιση μέσω των δομικών ιστορικών «εννοιών» 

• Χώρος-Χρόνος 

Τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940 τοποθετούνται μέσα  στο χώρο αλλά και στο χρόνο. 

Μέσα από το κατάλληλο εποπτικό υλικό (χάρτες, υδρόγειος σφαίρα, εικόνες, φωτογραφίες) 

προσπαθούμε να τοποθετήσουμε τα ιστορικά γεγονότα σε συγκεκριμένο χώρο, ενώ με τη βοήθεια 

της ιστοριογραμμής βοηθάμε τα παιδιά να αντιληφθούν τον χρόνο μέσα από την κατανόηση των 

χρονικών εννοιών πριν, τώρα, μετά. Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες που αναφέρονται σε 

οικεία γεγονότα και χρησιμοποιώντας φωτογραφικό υλικό που δείχνουν τις αλλαγές, βοηθάμε τα 

παιδιά να κατακτήσουν χρονικές έννοιες στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και τελικά να 

αντιληφθούν το πέρασμα του χρόνου από το παρελθόν στο παρόν.  

• Μεταβολή 

Τα παιδιά κατανοούν  ότι  όλα τα πράγματα μεταβάλλονται, υπόκεινται σε εξέλιξη.  Οι 

άνθρωποι μεγαλώνουν με το πέρασμα του χρόνου, τα συναισθήματά τους αλλάζουν ανάλογα με τις 

καταστάσεις που βιώνουν π.χ. αλλιώς αισθανόμαστε σε συνθήκες πολέμου και διαφορετικά όταν 

επικρατεί ειρήνη. Επίσης, η χρήση της γλώσσας μας αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου π.χ. το 1940 

οι άνθρωποι μιλούσαν διαφορετικά από ότι εμείς σήμερα, παρόλο που μιλούσαν κι εκείνοι ελληνικά. 

• Άτομο-σύνολο 

Τα παιδιά αναπτύσσουν μια αίσθηση της δικής τους ταυτότητας σε σχέση με τους άλλους. 

Καλλιεργείται η συλλογική τους ταυτότητα καθώς αρχίζουν να κατανοούν ότι ανήκουν σε μια 

εθνότητα, όχι όμως με την στείρα έννοια της διατήρησης της εθνικής τους ταυτότητας, διότι αυτό 

δεν συνάδει με την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας στην οποία ζούμε, αλλά με μια ευρύτερη 

έννοια της αίσθησης του «ανήκειν». Ταυτόχρονα καταρρίπτονται προκαταλήψεις και στερεότυπα 

που ενδεχομένως να υπάρχουν και τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στην ιδέα ότι υπάρχουν πολλοί και 

διαφορετικοί πολιτισμοί που για να συνυπάρξουν όλοι μαζί είναι απαραίτητος ο σεβασμός απέναντι 

στον καθένα.  

 

• Αλληλεπίδραση 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος ζωής των ανθρώπων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν γύρω τους. Όπως το ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

εγκαταλείπουν την πατρίδα τους  γιατί εκεί γίνεται πόλεμος, αναζητώντας μια χώρα ειρηνική 

προκειμένου να εγκατασταθούν. Επομένως, η συγκεκριμένη θεματική προσέγγιση μας δίνει μία 

άριστη ευκαιρία για απόκτηση στάσεων όπως η αλληλεγγύη, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η 

συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.  

 

• Ομοιότητα-διαφορά 

Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εντοπίσουν διαφορές ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, 

την ειρήνη και τον πόλεμο. Ωστόσο τις διαφορές αυτές  δεν  προσεγγίζονται αποκλειστικά μέσα από 

το δίπολο ειρήνη-πόλεμος, αλλά σε συσχέτιση με τον καθημερινό τρόπο της δικής μας ζωής π.χ. 

ειρήνη έχουμε όταν μιλάμε σιγά στην τάξη μας, όταν είμαστε ευγενικοί με τους άλλους και δεν τους 

φερόμαστε άσχημα ούτε τους κοροϊδεύουμε, όταν ακούμε με προσοχή τον συνομιλητή μας χωρίς να 

διακόπτουμε, όταν γελάμε παίζουμε χαιρόμαστε, όταν περνάμε όμορφες στιγμές με την οικογένειά 
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μας. Είναι πολύ σηματικό να δίνονται ευκαιρίες στα νήπια για διερευνητική μάθηση ξεκινώντας από 

την οικογένεια και προχωρώντας στα τοπικά γεγονότα του παρελθόντος, παρακινώντας τα να 

εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές, να εξερευνούν, να ανακαλύπτουν. Μία τέτοια προσέγγιση 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση αδρών ιστορικών 

γνώσεων και στη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης των γνώσεων αυτών.  

3.2. Προσέγγιση μέσω των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών 

• Χρήση των πηγών 

Με τον όρο ιστορικές πηγές εννοείται το σύνολο των στοιχείων που άφησαν κάποια ιστορικά 

πρόσωπα με τη θέληση τους ή και χωρίς αυτή. Η χρήση των πηγών στο σχολείο και η κριτική 

προσέγγισή τους, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αφήγηση, θεωρείται μια μοντέρνα μέθοδος 

ιστορικής διδασκαλίας που δίνει ενεργό ρόλο στους μαθητές. Αντιθέτως η παραδοσιακή αφήγηση, 

θεωρείται μία προεπιστημονική προσέγγιση που καθιστά τους μαθητές παθητικούς αποδέκτες και 

κατασκευάζει στερεότυπα, που με τη σειρά τους υποθάλπουν κινδύνους για το μέλλον μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας (Αδαμαντίου, 2020). Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μπορεί να μην είναι σε 

θέση να διαχειριστούν τις πηγές, παιδαγωγοί όπως οι Knight και Cooper υπογραμμίζουν τη 

σπουδαιότητα επαφής των παιδιών με τις πηγές, η οποία περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: 

αναζήτηση, επεξεργασία, ερμηνεία (Von Heyking, 2004). 

Κατά την επεξεργασία της συγκεκριμένης θεματικής προσέγγισης «Η εθνική επέτειος της 28ης 

Οκτωβρίου του 1940» οι πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν, είναι είτε πρωτογενείς είτε 

δευτερογενείς. Στις πρωτογενείς πηγές, περιλαμβάνονται όσες έχουν γραφτεί την ίδια εποχή με τα 

ιστορικά γεγονότα στα οποία αναφέρονται, από άτομα που είτε συμμετείχαν σε αυτά είτε έζησαν την 

ίδια περίοδο. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες από την 

περίοδο πολέμου του 1940, εφημερίδες εποχής, φωτογραφικό υλικό, προφορικές και γραπτές 

μαρτυρίες, ηλεκτρονικά ντοκουμέντα, videos. Ενώ ως δευτερογενείς ιστορικές πηγές θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν χάρτες, ιστορικά συγγράμματα, έργα τέχνης όπως πίνακες ζωγραφικής, αλλά και 

ποικίλες άλλες πηγές οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ερμηνείες του παρελθόντος και είναι 

γραμμένες σε μεταγενέστερη περίοδο από αυτήν στην οποία αναφέρονται. Η αξιοποίηση των 

παραπάνω πηγών, αναμένεται να συντελέσει αποτελεσματικά στην ιστορική κατανόηση, κυρίως 

μέσα από τη σύγκριση του παρελθόντος με το παρόν.  

 

• Αξιοποίηση των ανοιχτών ερωτήσεων  

Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να συμβάλλει στην προσέγγιση της ιστορικής γνώσης αλλά και 

στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νηπίων, είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού, οι οποίες απαιτούν την περιγραφή, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων 

για τα ιστορικά γεγονότα μέσα από μια σειρά ανοιχτών ερωτήσεων (Μπιρμπίλη, 2008) τις οποίες τα 

παιδιά καλούνται να απαντήσουν. Ο διάλογος προϋποθέτει τεχνικές και στρατηγική που δεν 

περιορίζονται στην απλή ερωτηματοθεσία, αλλά επεκτείνονται στη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων 

που αναζητούν αιτίες και κίνητρα, ενώ  στοχεύουν στην ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση των 

ιστορικών δεδομένων. Ακόμη και αν οι απαντήσεις σε αυτές είναι άστοχες, μπορούν να αξιοποιηθούν 

μαθησιακά είτε με ένα νέο ερώτημα είτε με την ανάπτυξη συζήτησης στην οποία εμπλέκουμε όλα τα 

παιδιά της τάξης (Σμυρναίος, 2008).  

Στη συγκεκριμένη θεματική προσέγγιση, το έναυσμα μπορεί να δοθεί με διάφορες αφορμές: 

 α) Μίας επιστολής ή το γράμμα ενός στρατιώτη από τον πόλεμο του 1940, που έχουμε 

ανακαλύψει μαζί με τα παιδιά, κατά τη διαδικασία διερεύνησης των πηγών στο διαδίκτυο. Ο 

εκπαιδευτικός εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον των παιδιών, θα μπορούσε να δημιουργήσει 

καταστάσεις προβληματισμού, όπως: «Ποιος έχει γράψει το γράμμα, πού βρίσκεται, σε ποιον 

απευθύνεται, τι μπορεί να γράφει,  πώς νιώθει κλπ». Στη συνέχεια είναι σημαντικό να ακολουθήσει 

συζήτηση για τη ζωή των στρατιωτών στον πόλεμο καθώς και να προβληματιστούν επιπρόσθετα τα 
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νήπια για τη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων που έχουν μείνει πίσω, τις γυναίκες και τα παιδιά. «Πώς 

περνούν, πώς αισθάνονται;» 

β) Videos με ομιλίες των Χίτλερ και Μουσολίνι οι οποίοι απευθύνονται στο γερμανικό και 

ιταλικό λαό αντίστοιχα. Στόχος είναι μέσα από την παρακολούθηση των videos, τα νήπια να 

ερμηνεύσουν αυτό που βλέπουν και ακούνε, μέσω της ανάλυσης του επικοινωνιακού πλαισίου. 

Συγκεκριμένα προτρέπουμε τα παιδιά να φανταστούν το ρόλο των ομιλητών και τι μπορεί να λένε 

παρατηρώντας τον τόνο της φωνής τους, τις εκφράσεων του προσώπου τους και άλλα παραγλωσσικά 

στοιχεία (ούτως ή άλλως δε γνωρίζουν γερμανικά και ιταλικά που είναι η γλώσσα των ομιλητών). 

Επίσης, σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση και να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο  

ανταποκρίνονται οι ακροατές, ο λαός στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτά που ακούνε. «Υπακούν, 

διαμαρτύρονται, αντιδρούν;»  Γιατί συμβαίνει αυτό; «Τι θα γινόταν αν….». 

Σκοπός μας είναι μέσα από τις υποθέσεις που θα κάνουν τα νήπια, και σε συνδυασμό πάντα με 

την κριτική προσέγγιση των υπόλοιπων πηγών που έχουν στη διάθεσή τους,  να προβούν σε 

ερμηνείες αλλά και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Άλλωστε οι πηγές δεν είναι ένας κόσμος 

ανοικτός αλλά μας μιλάνε όταν θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα βασιζόμενοι σε αυτά που 

γνωρίζουμε και σε αυτά που επιδιώκουμε να μάθουμε (Cooper, 2007). 

• Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

 Σε συνδυασμό  µε την κριτική προσέγγιση των πηγών, και κάτω από την επίδραση των 

ανανεωτικών προσπαθειών στην ιστορική εκπαίδευση, αναπτύχθηκε µία σειρά µεθόδων και 

τεχνικών με κύριο στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής φαντασίας. Οι μέθοδοι αυτές στηρίζονται στην 

αρχή της βιωματικότητας η οποία αποδίδεται σήµερα µε τον όρο «ενσυναίσθηση».  Πρόκειται για 

τη συναισθηµατική και γνωστική εκείνη δεξιότητα, η οποία επιτρέπει στο άτοµο να 

αποστασιοποιηθεί από τον εαυτό του και την εποχή του, να αποµακρυνθεί από τον εγωκεντρισµό και 

τον παροντισµό και να κάνει άλμα με τη φαντασία του μπαίνοντας στη θέση του άλλου. Οι 

βιωµατικές αυτές προσεγγίσεις είναι γνωστές στην Ελλάδα µε τους  όρους «ανάληψη και υπόδυση 

ρόλων» ή «δραµατοποίηση» (Fisher, 1990). Μάλιστα, υποστηρίζεται πως μέσα από τα παιχνίδια 

ρόλων και μίμησης τα παιδιά ολοκληρώνουν την μάθησή τους, αναπτύσσοντας την ενσυναίσθησή 

τους και την κατανόηση τους, εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

Ενδεικτικές προτάσεις, που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα μέσα στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο 

επεξεργασίας της συγκεκριμένη θεματικής «Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940», είναι 

οι εξής:  

α) Δραματοποίηση: Αφού διαβάσουμε με διαλογική ανάγνωση το παραμύθι «Οι μεγάλοι 

παίζουν τον πόλεμο. Γιατί;» και γίνει η κατάλληλη επεξεργασία  με την ενεργητική συμμετοχή των 

παιδιών, στη συνέχεια τα νήπια αναλαμβάνουν τους ανάλογους ρόλους προκειμένου να 

δραματοποιήσουν το παραμύθι. Χωρίζονται σε δύο ομάδες και γίνονται  αντίπαλοι μεταξύ τους 

υποδυόμενοι τους ήρωες του παραμυθιού.  Μέσα από τους ρόλους τους θα βιώσουν τα γεγονότα του 

πολέμου, αλλά και τα συναισθήματα των ηρώων, αποκτώντας μ’ αυτό τον τρόπο ενσυναίσθηση. 

Ευελπιστούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία, θα συμβάλει στο να αντιληφθούν  αλλά και να κατανήσουν 

τους λόγους που οδήγησαν τους ήρωες του παραμυθιού σε πόλεμο, αλλά και κατ’ επέκταση  ότι θα 

οδηγήσει σε προβληματισμό από την πλευρά των παιδιών, σχετικά με το αν πρέπει να 

αντιστεκόμαστε όταν πρέπει να υπερασπιστούμε κάτι σημαντικό ή αν πρέπει να υποκύπτουμε 

λέγοντας πάντα ναι σε ό, τι μας ζητούν οι άλλοι.  

β) Θεατρικό παιχνίδι: Αναπαριστάται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων σε  διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Η δραστηριότητα θα μπορούσε να αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων  την εποχή 

του 1940 αλλά και τη σημερινή του 2021. Σε συγκεκριμένη γωνιά της τάξης, η οποία είναι 

εμπλουτισμένη με το κατάλληλο υλικό, τοποθετούμε  μεγάλες ταμπέλες με τις ανάλογες χρονολογίες. 

Αρχικά βρισκόμαστε στο 1940 σε καιρό πολέμου. Τα νήπια αφού επιλέξουν τους ρόλους που 

επιθυμούν, τους υποδύονται. Δίνεται έμφαση στην αγωνία των συγγενών των στρατιωτών, τη 

φτώχεια και την πείνα, αλλά και το θάρρος των Ελλήνων που αντιστάθηκαν. Στη συνέχεια 

μετακινούμαστε στη σημερινή εποχή, το 2021. Έλληνες, Αλβανοί, Ιταλοί, Γερμανοί είναι μαζί και 
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παίζουν, γελάνε, τρώνε, διασκεδάζουν, αγαπιούνται, μερικές φορές παντρεύονται μεταξύ τους και 

κάνουν οικογένεια. Μέσα από τους ρόλους που  υποδύονται, βιώνουν τα συναισθήματά των δρώντων 

προσώπων στην ανάλογη εποχή, τόσο σε καιρό πολέμου όσο και  σε καιρό ειρήνης, συμπάσχοντας 

μαζί τους. Το θεατρικό παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση τους 

βάζοντας τους εαυτούς τους στη θέση των ιστορικών υποκειμένων. Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την ιστορική γνώση, όταν μπαίνουν στη θέση των ιστορικών 

προσώπων και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις τους. 

γ)  Παιχνίδι ρόλων με αφορμή την παρακολούθηση της ολιγόλεπτης ταινίας «Ειρήνη» - Η 

ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα. Η ταινία αναφέρεται στην προσπάθεια της μικρής Ειρήνης να βρει 

τόπο να κατοικήσει, μετά τον αποχωρισμό από την οικογένειά της εξαιτίας της εμπόλεμης 

κατάστασης στην πατρίδα της: Τα παιδιά αναλαμβάνουν τους ρόλους που επιθυμούν προκειμένου 

να υποδυθούν τα πρόσωπα της ιστορίας, με κεντρικό άξονα προβληματισμού τον τρόπο 

αντιμετώπισης  αυτής τη μητέρας και του παιδιού της. Αυτό συνεπάγεται τη διαφοροποίηση των 

συναισθημάτων τους. Άλλωστε,  ακριβώς αυτό είναι και το ζητούμενο το οποίο προσπαθούμε να 

επιτύχουμε μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής. Τα παιδιά να αντιληφθούν μέσω της ενσυναίσθησης, 

τη σπουδαιότητα της αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βιώνουν τη δυστυχία του 

πολέμου. Το γεγονός αυτό ευελπιστούμε ότι θα τους καταστήσει στο μέλλον ενημερωμένους και 

ενεργούς πολίτες, έτοιμους να δράσουν όταν οι περιστάσεις το απαιτήσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός 

είναι κι ένας από τους  βασικούς στόχους της Εκπαίδευσης στην Ιδιότητα του Πολίτη.  

4. Καταληκτικές επισημάνσεις 

Η ιστορική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο αφορά στην προσπάθεια των παιδιών να 

προσεγγίσουν το παρελθόν, με πολύτιμο σύμμαχό τους τη φυσική περιέργεια που έχουν για το 

παρελθόν τους. Σημαντικό εργαλείο στην πρώιμη αυτή προσπάθεια, αποτελούν οι ιστορικές δομικές 

έννοιες, οι οποίες συμβάλουν στην  ιστορική κατανόηση και οδηγούν στην ανάπτυξη της ιστορικής 

συνείδησης. Επιπλέον, η αξιοποίηση των  πηγών συμβάλλει τα μέγιστα στην οικοδόμηση των 

γνώσεων για το παρελθόν, εισάγοντας ταυτόχρονα τους μαθητές στις πρώτες τεχνικές διεργασίες της 

ιστορικής έρευνας. Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού, όταν η νέα γνώση οικοδομείται  

πάνω στην προϋπάρχουσα και μάλιστα με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, τότε προκύπτει 

ουσιαστική μάθηση. Η υποβολή ερωτήσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους πλέον 

αποτελεσματικούς τρόπους που μπορούν να εμπλέξουν τα παιδιά ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Πρόκειται για  ένα ισχυρό εργαλείο των εκπαιδευτικών, ένα μέσο προώθησης της αλληλεπίδρασης 

του ατόμου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Άλλη μία σημαντική εκπαιδευτική πρακτική 

που δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της κατανόησης είναι οι 

δραματοποιήσεις και τα παιχνίδια ρόλων. Αυτού του  είδους  οι δραστηριότητες  συγκεντρώνουν 

πολλά πλεονεκτήµατα όχι μόνο από την πλευρά της Παιδαγωγικής, αλλά και από την πλευρά της 

Ιστορίας καθώς δηµιουργείται η αίσθηση συµµετοχής στα ιστορικά δρώµενα. Παράλληλα 

αναπτύσσονται η ερευνητική διάθεση, η ενεργητική και συνεργατική µάθηση αλλά και οι δεξιότητες 

επικοινωνίας και επιχειρηµατολογίας (Μαυροσκούφης, 2002). Οι μαθητές ως αυριανοί πολίτες, είναι 

αναγκαίο να μπορούν να διαχειρίζονται πολλαπλές πληροφορίες, να αποκτήσουν κριτική στάση 

απέναντί τους, να είναι ικανοί να επιλύουν ζητήματα που θα αντιμετωπίζουν και να συμμετέχουν 

ενεργά στην κοινωνία που ζουν. Μέσα σε αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο, η συγκεκριμένη θεματική 

προσέγγιση: «Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940» θα μπορούσε πράγματι, να 

αποτελέσει ένα ισχυρό έναυσμα για την επαφή των νηπίων με την ιστορία, με απώτερο στόχο την 

καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών αλλά και τη δημιουργία μίας υγιούς εθνικής ταυτότητας 

απαλλαγµένης από µισαλλοδοξία, όπως αρμόζει στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε.  
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Περίληψη  

Το περιβάλλον συνδέεται πλήρως με την υγεία και η πρόληψη των ασθενειών μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσα από υγιή περιβάλλοντα που προωθούν τη δημόσια υγεία. Η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα έχει ως προτεραιότητα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας και αποδίδει 

σπουδαίο ρόλο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός της εργασίας είναι η εκμαίευση 

συμπεράσματος σχετικά με την συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προστασία της Δημόσιας 

Υγείας και του Περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα από  βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται η 

παρουσίαση των πτυχών του θέματος και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το συμπέρασμα της 

εργασίας είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών της οφείλει αλλά 

και δύναται να αξιοποιήσει τους θεσμούς και τις δομές της για την προστασία της Δημόσιας Υγείας 

και του Περιβάλλοντος καθώς και τη δημιουργία μιας καλύτερης  κοινωνίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσια Υγεία, Περιβάλλον. 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

594 

 

1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους που 

απειλούν το περιβάλλον και την υγεία, με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής να έχει αυξήσει  

τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την συχνότητα εμφάνισης καταστροφών (Sapountzaki, 2018). 

Το περιβάλλον συνδέεται πλήρως με τη δημόσια υγεία και η πρόληψη των ασθενειών μπορεί 

να επιτευχθεί μόνο μέσα από υγιή περιβάλλοντα (WHO, 2016) που προωθούν τη δημόσια υγεία.   

Η σχέση των περιβαλλοντικών παραγόντων και της υγείας είναι μία σχέση αμοιβαίας 

εξάρτησης (Σεπέτης, 2009) και  οι νεοφανείς περιβαλλοντικές προκλήσεις εκτιμάται ότι θα 

επιτείνουν τα προβλήματα υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού.   

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ως προτεραιότητα την προστασία του Περιβάλλοντος και της 

Υγείας και αποδίδει σπουδαίο ρόλο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηλαδή τους 

Δήμους και τις Περιφέρειες) έχοντας νομοθετικά θεσμοθετήσει  την εθελοντική δράση. 

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη αξία αποκτά η αναφορά των ζητημάτων και των πολιτικών που 

συνδέονται με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, προβάλλοντας τον 

δυνητικό ρόλο του τοπικού, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  δράσεων.  

1.2 Σκοπός   

Η εργασία επιχειρεί να εξετάσει την ελληνική πραγματικότητα και το ρόλο των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με αναφορά της 

υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων.  

Σκοπός της εργασίας είναι η εκμαίευση συμπεράσματος σχετικά με την συμβολή της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην προστασία της υγείας και το περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η παρουσίαση των πτυχών του θέματος. 

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εργασία έχει ως στόχους την απάντηση στα εξής 

ερωτήματα: 

• Με ποιο τρόπο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ;  

• Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα; 

• Ποιος είναι ο ρόλος και οι τομείς αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α.; 

Η επιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι μία ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς 

και ελληνικής βιβλιογραφίας.   

Το συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την εφαρμογή των 

πολιτικών της οφείλει αλλά και δύναται να αξιοποιήσει τους θεσμούς και τις δομές της για την 

δημιουργία μιας καλύτερης  κοινωνίας. 

1.3 Δομή   

Το πρώτο  κεφάλαιο είναι η Εισαγωγή: Αναφέρει την τρέχουσα πραγματικότητα, τον σκοπό, 

τους στόχους, τα ερωτήματα, και την δομή της εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρητική υπόσταση (βασικές έννοιες), στους τομείς 

της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, ο  ρόλος των Ο.Τ.Α. στην προστασία της δημόσιας 

υγείας και του περιβάλλοντος αλλά και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, το θεσμικό πλαίσιο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Ελληνικό χώρο.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και τέλος δίνονται οι βιβλιογραφικές 

αναφορές.  
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2. Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία 

2.1. Η Ευρωπαική  Πολιτική για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον 

Η ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2016) περιέγραψε τον αντίκτυπο των 

περιβαλλοντικών κινδύνων σε περισσότερες από ογδόντα (80) ασθένειες, με μεγάλη αλληλεπίδραση 

μεταξύ περιβαλλοντικών απειλών και δημόσιας υγείας.  

Όπως αναγνωρίζεται στην βιβλιογραφία (WHO, 2016) οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, που επηρεάζουν την υγεία των πληθυσμών, είναι οι ακόλουθοι (WHO, 2016): 

1. Ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους  

2. Υπεριώδης και ιονίζουσα ακτινοβολία 

3. Θόρυβος 

4. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

5. Επαγγελματικοί κίνδυνοι 

6. Οικιστικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, μοτίβα χρήσης γης, δρόμοι 

7. Γεωργικές μέθοδοι, συστήματα άρδευσης 

8. Τεχνητή αλλαγή του κλίματος, αλλαγή οικοσυστήματος 

9. Διαθεσιμότητα ασφαλών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 

Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται/αναπτύσσεται το περιβάλλον σχετίζεται  με τις επικρατούσες 

αντιλήψεις και θεωρίες. Ενδεικτικά αναφέρεται (Γεωργόπουλος, 2002) ότι, οι περιβαλλοντικές 

αντιλήψεις και θεωρίες κυμαίνονται από τον πλήρη ανθρωποκεντρισμό έως τις σύγχρονες τάσεις, 

σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος αποτελεί ένα απλό κρίκο της περιβαλλοντικής αλυσίδας. 

Στις πιο σύγχρονες τάσεις, ο ανθρωποκεντρισμός  προσανατολίζεται σε μια αειφόρο ανάπτυξη, 

η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης των μελλοντικών γενεών (Γεωργόπουλος, 2002). 

Σύμφωνα με την σύγχρονη επικρατούσα αντίληψη, η περιβαλλοντική προστασία και η 

αειφορία των πόρων θα πρέπει να γίνει μέσω μιας συστηματικής και ολιστικής προσέγγισης και να 

λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο όλες οι παράμετροι που αποτελούν το περιβαλλοντικό σύστημα αλλά 

και μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Γεωργόπουλος, 2006). 

 Ο όρος «Δημόσια Υγεία» είναι μια πολύπλευρη έννοια, η οποία συνολικά αναφέρεται στις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής για ολόκληρο τον πληθυσμό 

της κοινωνίας μας, τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων και ταυτόχρονα την 

πρόληψη ασθενειών και την πρόληψη της υποβάθμισης της υγείας.  

Στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας, υπάρχει πληθώρα ορισμών της δημόσιας υγείας 

για την κάλυψη του πολύπλευρου χαρακτήρα της. O πρώτος και πιο ολοκληρωμένος ορισμός της 

Δημόσιας Υγείας δόθηκε από τον Winslow το 1920. Ο Winslow (1920) περιγράφει τη δημόσια υγεία 

ως «την επιστήμη και την τέχνη της πρόληψης των ασθενειών, της παράτασης της ζωής και της 

προαγωγής της υγείας και της αποτελεσματικότητας μέσω οργανωμένων προσπαθειών για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των μεταδοτικών λοιμώξεων, την εκπαίδευση του ατόμου 

στην προσωπική υγιεινή, την οργάνωση ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών για την έγκαιρη 

διάγνωση και την προληπτική θεραπεία ασθενειών και την ανάπτυξη του κοινωνικού μηχανισμού που 

θα εξασφαλίζει σε όλους ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για τη διατήρηση της υγείας, οργανώνοντας 

έτσι τα οφέλη αυτά, ώστε να επιτρέψει σε κάθε πολίτη να συνειδητοποιήσει και να ενδυναμώσει το 

δικαίωμά του για υγεία και μακροζωία». 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της δημόσιας υγείας είναι να υπερασπιστεί και να βελτιώσει την 

υγεία ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού, σχεδιάζοντας στρατηγικές και πολιτικές για την 

εξάλειψη των ασθενειών και την πρόληψη και αποφυγή των τραυματισμών, εφαρμόζοντας βέλτιστες 

πρακτικές για την προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής, την πρόληψη ασθενειών μέσω εμβολιασμού 

και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, δημιουργώντας μία κουλτούρα υγείας μέσω της δια βίου 

κατάρτισης και εκπαίδευσης στην υγεία στο σύνολο του πληθυσμού.  
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Η αναπτυξιακή διαδικασία στη δημόσια υγεία δεν μπορεί να επιτευχθεί με εσφαλμένες 

στρατηγικές που απαιτούν άμεσες εκβάσεις και βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς προηγουμένως καλά 

σχεδιασμένες πολιτικές και στρατηγικές υγείας που έχουν εφαρμοστεί και εκτελεστεί σωστά. Ο 

βασικός πυλώνας της δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι μια γενική και ολιστική νοοτροπία υγείας 

που θα υιοθετείται από ολόκληρη την κοινωνία. 

Αναγνωρίζεται πως (Σημίτη, 2014) στις  μέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης  οι διεθνείς 

τάσεις  στον εθελοντικό τομέα ενθαρρύνουν την συμπληρωματική προς το κράτος παροχή έργου, 

ιδιαίτερα στις κοινωνικές υπηρεσίες και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ‘Mη 

Kυβερνητικών Oργανώσεων’ (ΜΚΟ) με δράσεις κοινωνικής πρόνοιας  έναντι των κερδοσκοπικών 

φορέων μέσω του περιορισμού του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

Σύμφωνα με έρευνες (ΙΤΑ, 2009, 2016)  την τελευταία εικοσαετία παγκοσμίως, στα 

περισσότερα κράτη έχει διαπιστωθεί μία τάση για αποκέντρωση του κράτους και της Δημόσιας 

Διοίκησης που οδηγεί σε αύξηση της κατανομής των αρμοδιοτήτων, του προσωπικού και των πόρων  

του Δημόσιου Τομέα προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε βάρος της Κεντρικής Εξουσίας.  

Γενικά διαπιστώνεται ότι (Salamon, 2002) τις τελευταίες δεκαετίες διαδραματίζεται μια ήπια 

στροφή σε μια νέα Διακυβέρνηση. Τα παραδοσιακά κρατικά προγράμματα όλο και εξασθενούν ενώ 

νεοφανή εργαλεία διαχείρισης που απευθύνονται σε νέες Πολιτικές και υπηρεσιακές και Δομές όπως 

ο αναδυόμενος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνεργασία με τον Τρίτο Τομέα/Ιδιωτικό Τομέα 

(και τις ΜΚΟ) μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα, χορηγίες, κουπόνια, δημιουργούν μια νέα 

προσέγγιση στο δημόσιο χαρακτήρα της διακυβέρνησης (Salamon, 2002). 

Στα επίσημα έντυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.C., 2019) αναγνωρίζεται πως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αντιμετωπίζει προκλήσεις, που σχετίζονται ειδικότερα με το οικολογικό χρέος της και την 

κλιματική αλλαγή, τη δημογραφική αλλαγή, τη μετανάστευση, την ανισότητα, την οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση, καθώς και την πίεση στα δημόσια οικονομικά συστήματα. 

Όπως αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της Δημόσιας 

Υγείας (https://europa.eu/european-union/life/healthcare_en) η πολιτική της ΕΕ για την υγεία 

εστιάζει στην πρόληψη, την ισότητα των ευκαιριών στον τομέα της υγείας, την ποιοτική υγειονομική 

περίθαλψη για όλους, καθώς και στην αντιμετώπιση κάθε σοβαρής απειλής κατά της υγείας σε 

ευρωπαϊκή κλίμακα 

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζει την διασύνδεση μεταξύ του περιορισμού 

των κινδύνων καταστροφής και της Ανάπτυξης. Το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές διαστάσεις της 

κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τις Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(https://europa.eu/european-union/topics/environment_en). 

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα (Υφαντόπουλος, Μητράκος, 2011) είναι το κατά οι στόχοι 

της βιώσιμης ανάπτυξης έρχονται σε αντίθεση ή ταυτίζονται με τους στόχους της κοινωνικής 

πολιτικής. Τα πρώτα ευρήματα ερευνών στο θέμα αυτό καταδεικνύουν ότι οι ομάδες με υψηλότερο 

εισόδημα προκαλούν περισσότερα προβλήματα στο περιβάλλον, ενώ περισσότερο υποφέρουν από 

τις κλιματικές αλλαγές και τα περιβαλλοντικά προβλήματα οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος. 

Με τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαικής Ένωσης, αναδεικνύεται (Θεοδωράκης, 

2002)  μια νέα διάσταση: Βαδίζοντας σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, όπου τα ευρωπαϊκά κράτη 

έχουν το καθένα χωριστά μικρό ειδικό βάρος, η Ε.Ε. λειτουργεί σε πρωταρχικό ρόλο ως οργανωμένο 

σύνολο με ισχυρό ρόλο. 

2.2. Το πλαίσιο της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεσμικά αναφέρεται στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 

1975, και τις αναθεωρήσεις του το 2001 και το 2008, κυρίως στα άρθρα 101 και 102.  

Στα βασικότερα νομοθετικά κείμενα (Υπουργείο Εσωτερικών, 2012:6) περιλαμβάνονται ο 

νόμος 1850/1989 (ΦΕΚ Α΄ 114 άρθρα 5,7,8,10) που αφορά στην «Κύρωση του Ευρωπαικού Χάρτη 

της Τοπικής Αυτονομίας», το Προεδρικό Διάταγμα 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης», ο νόμος 463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» 
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και ο νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία «οι Δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά 

πρόσωπα και συνιστούν τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)» (Υπ. Εσωτερικών, 2012:22)  με τομείς 

αρμοδιοτήτων στα πεδία  

1. Ανάπτυξης,  

2. Περιβάλλοντος  

3. Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας Πόλεων και Οικισμών,  

4. Απασχόλησης,  

5. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  

6. Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού  

7. Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας.  

«Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα και αποτελούν το δεύτερο 

βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης» (Υπουργείο Εσωτερικών, 2012:09).  Κάθε Περιφέρεια εντός των 

γεωγραφικών της ορίων περιλαμβάνει περισσότερους του ενός νομούς.  

«Οι Περιφερειακές Ενότητες, κατά κανόνα συγκροτούνται στα όρια των νομών και των πρώην 

νησιωτικών επαρχείων της χώρας» (Υπουργείο Εσωτερικών, 2012:24) με τομείς αρμοδιοτήτων  στα 

πεδία:  

1. Προγραμματισμού - Ανάπτυξης,  

2. Γεωργία – Κτηνοτροφίας - Αλιείας, 

3. Φυσικών Πόρων – Ενέργειας, Βιομηχανίας (Διαχείριση Υδάτων, Ορυκτός Πλούτος, 

Ενέργεια, Βιομηχανία και Βιοτεχνία),  

4. Απασχόλησης, Εμπορίου, Τουρισμού,  

5. Μεταφορών – Επικοινωνιών  

6. Υγείας,  

7. Έργων Χωροταξίας – Περιβάλλοντος,  

8. Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού,  

9. Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας.  

Με την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (Ν. 3852/2010) ο ρόλος των Ο.Τ.Α. ενισχύεται 

θεσμικά και ισχυροποιείται (Δανδουλάκη, 2011). Νομοθετούνται και  διοικητικά ορίζονται 

τριακόσιοι εικοσιπέντε (325) Δήμοι (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), δεκατρείς (13) Αιρετές Περιφέρειες 

(Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού) και επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της Ελλάδος, καθώς και στο άρθρο 4 του Ν.3852/2010 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται δεν είναι ιεραρχικές ή εποπτείας, αλλά είναι συνεργασία βάση του 

νόμου, κοινών συμφωνιών καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων (ΙΤΑ, 2016). 

Οι ελληνικές δομές διοίκησης διακρίνονται από έντονο συγκεντρωτισμό με το Κράτος να 

αποτελεί τον κύριο παράγοντα προστασίας (Δελλαδέτσιμας, 2009), καλύπτοντας τόσο την κανονική 

λειτουργία και οργάνωση των πολιτών, όσο και ολόκληρο το φάσμα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. 

Οι κατευθύνσεις πολιτικής για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν την εφαρμογή και αξιοποίηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, την διαβαθμική 

συνεργασία Δήμων και Περιφερειών  καθώς και την σχετική θεσμοθέτηση, με στόχο την προώθηση 

της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής  (ΙΤΑ, 2016). 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

598 

 

2.3 Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. στην προστασία της δημόσιας υγείας και του Περιβάλλοντος 

Βασικότεροι τομείς δράσεων στους ΟΤΑ είναι η Πρόληψη και εκτίμηση των κινδύνων, η 

Διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου ύδατος, η Διαχείριση των Αποβλήτων καθώς και η Υγιεινή και 

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας (Μήτσου, 2014) .  

Ο νευραλγικός ρόλος της περιβαλλοντικής υγείας είναι προφανής, τόσο στο φυσικό όσο και 

στο τεχνητό περιβάλλον (Μπαμπάσικου, 2011) 

Η επιβάρυνση στην δημόσια υγεία εξαιτίας της ρύπανσης εμφανίζει διαφοροποιήσεις (στο 

είδος και στο βαθμό) ανά γεωγραφική περιοχή εξαρτώμενη από το περιβάλλον (Μαρκαντωνάτος, 

1994) .   

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πολλούς Ο.Τ.Α. διαπιστώνονται έντονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που επιβαρύνουν την δημόσια υγεία όπως ατμοσφαιρική χημική ρύπανση, μεγάλο όγκο 

στερεών αποβλήτων, ζητήματα διαχείρισης ανεπάρκεια κοιμητηρίων και προβλήματα στην 

χωροθέτηση νέων, ηχορύπανση, μόλυνση/υποβάθμιση των υδάτινων πόρων, εγκαταλελειμμένα 

κτήρια,  έλλειψη ελεύθερου χώρου, επικράτηση του ιδιωτικού χώρου έναντι του δημόσιου κλπ. Τα 

προβλήματα αυτά επηρεάζουν αρνητικά και μια σειρά άλλων παραγόντων όπως ποιότητα εδάφους, 

υπόγεια ύδατα, κλίμα κ.α. . 

Οι Ο.Τ.Α. διεξάγουν διαφόρων ειδών ελέγχους που έχουν να κάνουν με την υγεία και την 

προστασία του Πολίτη αλλά και ευρύτερα με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. 

προέρχονται από την συναρμοδιότητα των εμπλεκόμενων φορέων και τα νομοθετικά κωλύματα.  

Η εμπλοκή πολυάριθμων φορέων σε υγειονομικά θέματα (Υγειονομικές Υπηρεσίες των 

περιφερειών, Διευθύνσεις καθαριότητας των Δήμων, Αστυνομία, ΣΔΟΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 

ΕΥΔΑΠ, Εισαγγελική Αρχή) περιπλέκουν τα όρια των δράσεων και των αρμοδιοτήτων και 

εμποδίζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις.  

Παρακάτω στον πίνακα 1, παρατίθενται ενδεικτικά οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής όπως προκύπτουν από τις αρμοδιότητες των σχετικών 

Υπηρεσιών σύμφωνα με τον οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής: 

 
Πίνακας 1: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών οργανισμού Περιφέρειας Αττικής 

 

Υπηρεσία Είδος ελέγχου 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 

 

• έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για 

δραστηριότητες και έργα 

• έλεγχος υποβάθμισης περιβάλλοντος (βιομηχανικός θόρυβος, 

οσμές, ανεξέλεγκτή απόθεση απορριμμάτων) 

Διεύθυνση 

Υγείας 

 

• έλεγχος ύδρευσης, θέματα υγιεινής περιβάλλοντος  

• έλεγχος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως διάθεσης 

αποβλήτων, ηχομετρήσεις,  

• έλεγχος των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας 

• έλεγχος λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

 

• έλεγχοι όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων 

και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, 

φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος 

• έλεγχοι στα καταστήματα εστίας και αναψυχής και στις 

επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων 
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• έλεγχοι λειτουργίας σφαγείων 

• έλεγχος τήρησης των κανόνων υγιεινής στους χώρους και στα 

κυλικεία των σχολείων και των βρεφονηπιακών – παιδικών 

σταθμών 

Διεύθυνση 

Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

 

• έλεγχοι για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την 

εξασφάλιση της υγείας των ζώων 

• φυτουγειονομικός έλεγχος εισαγομένων και εξαγομένων 

γεωργικών προϊόντων 

• φυτουγειονομικός έλεγχος πολλαπλασιασμού υλικού και των 

φυτωρίων 

• έλεγχος εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως 

προς την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών 

προϊόντων 

• έλεγχος διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

• έλεγχος επί των εκμεταλλεύσεων φυτών και φυτικών 

προϊόντων 

Διεύθυνση 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών 

 

• Έλεγχοι πρατηρίων και καυσίμων 

• Τεχνικός έλεγχος των οχημάτων που αφορά την ασφαλή 

κυκλοφορία τους 

• ώστε  να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. 

• Έλεγχοι σε σταθμός εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών 

στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος 

τεχνιτών αυτοκινήτων 

• Έλεγχοι που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων 

 

Διαπιστώνεται πως, (Κυριόπουλος κ.ά.,  2010) η πολιτική και οικονομική κατάσταση που 

επικρατεί στην χώρα μας την τελευταία δεκαετία έχει επιβάλλει συρρικνώσεις φορέων, χρηματικές 

μειώσεις στους προϋπολογισμούς και στις δημόσιες επιχορηγήσεις, περικοπές προσωπικού. 

Οι πιθανές επιπτώσεις από την  συρρίκνωση των πόρων ενδέχεται να οδηγήσουν σε κίνδυνο 

υποβάθμισης της επάρκειας, της κατανομής του προσωπικού  και απειλεί την ποιότητα και το 

παρεχόμενο έργο των υπηρεσιών (ΙΤΑ, 2009, 2016). 

2.4 Το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των καταστροφών στον Ελληνικό χώρο 

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους 

κινδύνους και καταστροφές (Sapountzaki, Chalkias, 2014). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές (Σεπετής, 2009) οι περιβαλλοντικές πιέσεις στα παγκόσμια και 

τοπικά οικοσυστήματα έχουν σαν αποτέλεσμα την διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και  η 

περιβαλλοντική καταστροφή όλο  και περισσότερο αναγνωρίζεται ως μέρος της κοινωνικής και 

υλικής πραγματικότητας.  

Συνέπεια των προαναφερόμενων  εξελίξεων είναι η αύξουσα διακινδύνευση και η δυσκολία 

διατήρησης της ανθρώπινης υγείας (Σεπετής, 2009). 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις να στρέφουν την προσοχή στην προληπτική θεώρηση του κινδύνου 

μέσω σχεδιασμού και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των 

καταστροφών, υποβοηθούμενες από την ενεργό συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας αλλά και 

των πολιτών  (Δελλαδέτσιμας, 2009). 
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Με την θέσπιση και εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» (Ν. 3852/2010) μεταφέρονται στο 

Τοπικό Επίπεδο νευραλγικές αρμοδιότητες και πόροι για την αντιμετώπιση των καταστροφών, ενώ 

ταυτόχρονα οι δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για τον σχεδιασμό 

και την προετοιμασία έναντι των κινδύνων από τους οποίους απειλούνται (Λέκκας κ.ά., 2016).  

Με νομοθετικές διατάξεις ορίζεται η υποχρεωτική λειτουργία Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας  σε Περιφερειακό  επίπεδο ενώ σύμφωνα με το άρθρο 97  του Ν. 3852/2010 

οι Δήμοι υποχρεούνται και να λειτουργούν οργανικές μονάδες με αρμοδιότητες για το  Περιβάλλον 

και την Πολιτική Προστασία. (Δανδουλάκη, 2011).     

3. Συμπεράσματα για τη συμβολή των Ο.Τ.Α στην Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον ρόλο και την συμβολή της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. 

Παρακάτω αναφέρονται τα επιμέρους συμπεράσματα που εξάχθηκαν και το τελικό 

συμπέρασμα της έρευνας. 

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αλλαγών είναι απαραίτητες πολιτικές παρεμβάσεις 

που να συνδέουν την περιβαλλοντική με την κοινωνική πολιτική (Υφαντόπουλος,  Μητράκος, 2011).  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα  αποτελούμενη από  τα Κράτη-Μέλη της και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναγνωρίζει την διασύνδεση μεταξύ του περιορισμού των κινδύνων καταστροφής και της 

Ανάπτυξης και διαμορφώνει Πολιτικές  για την προστασία του Περιβάλλοντος, και της Δημόσιας 

Υγείας. 

Την τελευταία εικοσαετία παγκοσμίως, στα περισσότερα κράτη έχει διαπιστωθεί μία τάση για 

αποκέντρωση του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης που οδηγεί σε αύξηση της κατανομής των 

αρμοδιοτήτων, του προσωπικού και των πόρων  του Δημόσιου Τομέα προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

σε βάρος της Κεντρικής Εξουσίας (ΙΤΑ, 2009).  

Γενικά διαπιστώνεται ότι (Salamon, 2002) τις τελευταίες δεκαετίες διαδραματίζεται μια ήπια 

στροφή σε μια νέα Διακυβέρνηση. Τα παραδοσιακά κρατικά προγράμματα όλο και εξασθενίζουν 

ενώ νεοφανή εργαλεία διαχείρισης που απευθύνονται σε νέες Πολιτικές και υπηρεσιακές και Δομές 

όπως ο αναδυόμενος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συνεργασία με τον Τρίτο Τομέα/Ιδιωτικό 

Τομέα (και τις ΜΚΟ) δημιουργούν μια νέα προσέγγιση στο δημόσιο χαρακτήρα της διακυβέρνησης. 

Η ανάγκη θεσμοθέτησης της συνεργασίας των δυο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διαβαθμιδική Συνεργασία), αποτελεί προϋπόθεση για τη διεύρυνση και κατοχύρωση του ρόλου τους 

στο πολιτειακό σύστημα της χώρας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην προώθηση της περιφερειακής 

και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και την παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις (ΙΤΑ, 2016). 

Οι Ο.Τ.Α. διεξάγουν διαφόρων ειδών ελέγχους που έχουν να κάνουν με την υγεία και την 

προστασία του Πολίτη αλλά και ευρύτερα με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο νευραλγικός ρόλος της περιβαλλοντικής υγείας είναι προφανής, τόσο στο φυσικό όσο και 

στο τεχνητό περιβάλλον, ενώ οι βασικότεροι τομείς είναι η Πρόληψη και εκτίμηση των κινδύνων, η 

Διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου ύδατος, η Διαχείριση των Αποβλήτων καθώς και η Υγιεινή και 

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας (Μήτσου, 2014). 

Η επιβάρυνση στην δημόσια υγεία εξαιτίας της ρύπανσης εμφανίζει διαφοροποιήσεις (στο 

είδος και στο βαθμό) ανά γεωγραφική περιοχή.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πολλούς δήμους 

διαπιστώνονται έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που επιβαρύνουν την δημόσια υγεία. Τα 

προβλήματα αυτά επηρεάζουν αρνητικά και μια σειρά άλλων παραγόντων όπως ποιότητα εδάφους, 

υπόγεια ύδατα, κλίμα κ.α.  

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδοµένα (ΚΕΔΕ, 2013), οι πολίτες αναφέρουν ότι είναι 

απολύτως αναγκαίο να βελτιωθεί  η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Τ.Α. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της ίδιας έρευνας σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η σχέση τιµής -

ποιότητας των υπηρεσιών που λαµβάνουν σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι καλή. Ωστόσο, η απαίτηση 

για καλύτερη διαχείριση του Δηµόσιου χρήµατος αφορά σε όλες τις βαθµίδες διοίκησης. 
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Δυστυχώς, η  πολιτική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας στην την 

τελευταία δεκαετία έχει επιβάλλει συρρικνώσεις φορέων, χρηματικές μειώσεις στους 

προϋπολογισμούς και στις δημόσιες επιχορηγήσεις, περικοπές προσωπικού που με την σειρά του 

οδηγεί σε κίνδυνο υποβάθμισης της επάρκειας, της κατανομής του προσωπικού  και απειλεί την 

ποιότητα και το παρεχόμενο έργο των υπηρεσιών (ΙΤΑ, 2009), (Κυριόπουλος κ.ά., 2010). 

Επισημαίνεται η ανάγκη ριζικών μεταρρυθμίσεων και η σημασία της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης η αποτελεσματική εφαρμογή της οποίας πρέπει να βασίζεται στις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας με κυρίαρχο το ζήτημα της ανάγκης μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Αυτοδιοίκηση. Μαζί με τις αρμοδιότητες επιβάλλεται και η 

ενίσχυση των φορέων αυτοδιοίκησης με το απαιτούμενο προσωπικό (ΙΤΑ, 2016). 

Το παράδειγμα του ιού Coronavirus COVID-19 που έκανε την εμφάνισή του το Δεκέμβριο του 

2019 ως σημαντική απειλή  για  την παγκόσμια υγεία (WHO, 2016, 2020) είναι χαρακτηριστικό για 

τη σημασία της πρόληψης, της σωστής εκπαίδευσης και της ψύχραιμης και έγκαιρης αντιμετώπισης 

των κρίσεων στην υγεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει σε αυτό. 

Το απώτερο συμπέρασμα της εργασίας είναι πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να 

παρεμβαίνει και να αναπτύσσει πολιτικές που να απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας 

που συνδέονται με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, προβάλλοντας τον  ρόλο του 

Τοπικού, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  δράσεων αξιοποιώντας τους θεσμούς και τις δομές της, 

ως τρόπο απάντησης στα σύγχρονα προβλήματα, προς όφελος των πολιτών της.  
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Σκλείδα Σοφία 

Φιλόλογος, MA, Ph.D, Postdoc 

Περίληψη 

Η Ελλάδα και η Ιταλία συνδέθηκαν από πολύ νωρίς τόσο πολιτιστικά και κοινωνικά, όσο και 

πολιτικά και οικονομικά. Η αλληλεπίδρασή τους σε όλες αυτές τις διαστάσεις, αποτέλεσε εξελικτικά, 

κοινό σημείο αναφοράς και για τις δύο χώρες, με αποτέλεσμα τη δημιουργική ανάπτυξη των 

χαρακτηριστικών που αφορούν διάφορους τομείς και βέβαια και την εκπαίδευση.  

   Στη σύγχρονη εποχή, παρουσιάζεται ένα διεθνές ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική αλλαγή 

και μεταρρύθμιση, καθώς τα έθνη επιζητούν να επαυξήσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Η 

οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και του κρατικού ελέγχου στην εκπαίδευση, διαφέρει 

μεταξύ των κρατών. Όμως, αυτό δεν αναιρεί τη διεθνή τάση των τελευταίων χρόνων, που συνίσταται 

στον κρατικό συγκεντρωτισμό στην προώθηση της εκπαιδευτικής αλλαγής. Σημαντικοί λόγοι που 

οδηγούν σ' αυτό το αποτέλεσμα, πέραν του διεθνούς ανταγωνισμού, μπορούν να θεωρηθούν επίσης, 

η «μέτρηση» (accountability) και η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας. 

 

 Λέξεις κλειδιά: Κλασικές σπουδές, ελληνοϊταλικές σχέσεις,  αρχαία ελληνικά, λατινικά, 

διεθνείς προκλήσεις 

1.Εισαγωγή 

   Οι μεταβολές που συντελέστηκαν στη δεκαετία του '70 σε διάφορα  εκπαιδευτικά 

συστήματα, έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '80, 

καινούργιους ρυθμούς. Μια σειρά από εκπαιδευτικά συστήματα έχουν υποστεί μεταρρυθμίσεις που 

αναφέρονται στο σύνολο σχεδόν των εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών τους. Οι 

παραπάνω μεταβολές, επιβλήθηκαν από την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, έτσι ώστε αυτά να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτικές και 

κοινωνικοοικονομικές ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται με την επιστημονικοτεχνική 

επανάσταση (Μπουζάκης, 1990. Ορφανού, 1998). 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε εκπαιδευτικό και 

μορφωτικό επίπεδο, σκοπεύει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε 

σχέση με τους προσωπικούς ρυθμούς εξέλιξης, με τις διαφορές και την ταυτότητα του καθενός, στο 

πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς, αλλά και σε σχέση με τη σχολική 

αυτονομία, τις αρχές που θέσπισε το Σύνταγμα, αλλά και τη διεθνή διακήρυξη των δικαιωμάτων 

του ατόμου (βλ. Legge 10 Febbraio 2000, n. 30). 

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ιταλία, καθώς και κάθε στοιχείο αναφοράς του, έχει ένα μακρύ 

ιστορικό παρελθόν που σχετίζεται άμεσα και διαμορφώθηκε σταδιακά από τις εκάστοτε συνθήκες, 

καθώς και τους παράγοντες που επικράτησαν σε κάθε περίοδο εξέλιξης και εποχιακής, μεταβατικής 

ανάπτυξης του. 

  Βασική επιδίωξη της ιταλικής εκπαίδευσης, είναι η εισαγωγή μιας συνέχειας στη σχολική 

παιδεία που ταυτόχρονα θα εκδηλώνεται και προς τον περίγυρο του σχολείου, με τέτοιο τρόπο ούτως 

ώστε να ολοκληρώνεται η Παιδεία των μαθητών μέσα σ' ένα οργανικά και λειτουργικά, συνεχές 

σύστημα εκπαίδευσης (Βλ.Eurydice, Structures of Education and Training Systems in Europe: Italy, 

2009/10 Edition). 

 Ο κύριος σκοπός δηλαδή της ιταλικής εκπαίδευσης, είναι η εξασφάλιση πνευματικής 

συνέχειας. Σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι να διαπλάσει ικανούς πολίτες που θα 
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συμμετέχουν στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και θα έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες 

δυνατότητες και δεξιότητες ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής.    

  Αναφορικά με την προβληματική που σχετίζεται με την ιταλική εκπαίδευση, ορισμένα 

προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν, είναι η σχέση ανάμεσα στην εκκλησία και το σχολείο (και 

σαφώς ανάμεσα στην εκκλησία και το Κράτος) εξαιτίας της ταύτισης της εκκλησίας και της 

θρησκευτικής εκπαίδευσης με τη θρησκευτική διδασκαλία. Επίσης, άλλο ένα θέμα αφορά την 

εικόνα του δασκάλου και την προετοιμασία του όπως, επίσης και την πρόσληψη του. 

 Από την άλλη, η δομή και η διάρθρωση του σημερινού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού πολυποίκιλων και αλληλοσυγκρουόμενων παραγόντων, που 

επηρέασαν και διαμόρφωσαν το όλο οικοδόμημα εξελικτικά και διαχρονικά, από τα πρώτα χρόνια 

της δημιουργίας του ελληνικού κράτους έως και σήμερα. Αποτελεί παράλληλα, το αποτέλεσμα μιας 

σειράς μεταρρυθμίσεων οι οποίες έλαβαν χώρα τόσο τον 19ο, όσο και τον 20ό αιώνα. 

   Όπως και στην περίπτωση της Ιταλίας, το εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, καθώς και 

κάθε στοιχείο αναφοράς του, έχει ένα μακρύ ιστορικό παρελθόν που σχετίζεται άμεσα και 

διαμορφώθηκε σταδιακά από τις εκάστοτε συνθήκες και τους παράγοντες που επικράτησαν σε κάθε 

περίοδο εξέλιξης και εποχιακής, μεταβατικής ανάπτυξης του. 

 Διαχρονικά - και φυσικά και σήμερα - η εκπαίδευση στην Ελλάδα, βρίσκεται σε αμφίδρομη 

σχέση αλληλεπίδρασης με όλα τα επίπεδα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών πεπραγμένων. Επιδιώκει να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις, ηθικές αξίες, στάσεις ζωής και 

πολιτισμικά αγαθά, με σκοπό τη δημιουργική προσαρμογή και ένταξη του νέου ανθρώπου στο 

κοινωνικό περιβάλλον, καθώς επίσης και την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η 

εκπαίδευση, προπαρασκευάζει τη νέα γενιά για την εισαγωγή της στον κόσμο των ενηλίκων. 

  Μέσω του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δηλαδή, επιδιώκεται ειδικότερα, η 

ανάπτυξη των ικανοτήτων εκείνων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο να οριοθετήσει με 

συστηματικό τρόπο τις γνώσεις που ήδη απέκτησε μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, 

αλλά και να αποκτήσει κριτική στάση απέναντί τους. Επιδιώκεται επιπλέον, η ενημέρωση του 

εκπαιδευόμενου, για το γεγονός ότι η εικόνα του κόσμου που μέχρι τώρα είχε σχηματίσει, είναι 

περιορισμένη, πείθοντάς τον να αναζητήσει με ενεργό τρόπο τις γνώσεις και τις εμπειρίες εκείνες 

οι οποίες θα αποσαφηνίσουν περαιτέρω την ποιότητα της εν λόγω εικόνας. 

  Εξάλλου, το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μεταβιβάζει στη νέα γενιά ένα μέρος του 

πολιτισμού. Για το λόγο αυτό, από το ευρύτερο πεδίο των πολιτισμικών στοιχείων, επιλέγονται αυτά 

που θα αποτελέσουν τα μορφωτικά αγαθά που θα εμπλουτίσουν τα προγράμματα σπουδών. Έτσι, 

το γνωστικό υλικό δεν αποτελεί τη μόνη πηγή σύνθεσης των αναλυτικών προγραμμάτων. Οι ιδέες 

αναφορικά με τη φύση, το χαρακτήρα και τη μορφή της παιδείας, αποτελούν έναν εξίσου σημαντικό 

ιστό σύνθεσης αυτών (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Φλουρής, 1983).  

       Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι  οι ανθρωπιστικές σπουδές παρουσιάζονται 

εξελικτικά και διαχρονικά ως μια γνωστική και μορφωτική ανάγκη του πολιτισμένου ανθρώπου, 

που έχει για θέμα της τη μελέτη, την εξακρίβωση, την ανασκόπηση, την αξιοποίηση και τη 

μεταξίωση στο ιστορικό γίγνεσθαι (Γληνός, χ.χ.). 

 Η ελληνική και η ρωμαϊκή αρχαιότητα και προπάντων η κλασική, στις διάφορες εκφάνσεις 

τους, αποτελούν το μεγαλύτερο, αλλά και το πιο σημαντικό μέρος, από τα μνημεία του Λόγου και 

της Τέχνης. Επίσης, για την ευρύτερη περιοχή εφαρμογής τους καθώς και την ποικιλότροπη 

ακτινοβολία τους, ξεχωρίζουν οι κλασικοί συγγραφείς και μάλιστα, οι Έλληνες. Η μελέτη των κλα-

σικών μας ενδιαφέρει όλους, γιατί στην κλασική αρχαιότητα έχουμε τις βάσεις του δυτικού 

πολιτισμού. Εκεί γνωρίζουμε «τις βασικές μορφές κι αξίες της Ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής» 

όπως τις δημιούργησε, για πρώτη φορά, το ελληνικό πνεύμα (Δελμούζος, 1983). 

  Οι χρήσεις της ελληνικής γλώσσας, συνδέονται με την εξέλιξη της διεθνούς ζωής. Η Αρχαία 

Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα που είναι οικουμενική (De Romilly, 1993). Γιατί, κάθε γλώσσα 

αποτελεί ταυτόχρονα, τόσο την έκφραση της σύγχρονης ύπαρξης κάθε λαού, όσο και της 

ιστορικής διαδρομής του, αποτελεί δηλαδή εν πολλοίς, την εθνική ταυτότητά του.  
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 Επιπλέον, η ελληνική, αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση πολιτισμικής και ευρωπαϊκής 

γλώσσας, που ως γλώσσα των κλασικών κειμένων της Αρχαίας Γραμματείας, ως γλώσσα του 

Ευαγγελίου, των πατέρων της εκκλησίας και της Βυζαντινής υμνογραφίας, καθώς και ως γλώσσα 

εκφράσεως του ανθρωπίνου πνεύματος, είναι πάντα επίκαιρη και παρούσα. Παρατηρείται, 

λοιπόν, η ανάδειξη της ελληνικής σε βάση της εννοιολογικής έκφρασης του δυτικού ή ευρωπαϊκού 

πολιτισμού. Βασικές έννοιες της ανθρώπινης σκέψης, ιδίως στο επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών 

ουσίας, πρωτοεκφράστηκαν στην ελληνική, για να συμπληρωθούν ή και να μεταφραστούν 

αργότερα στη λατινική και να συγκερασθούν με στοιχεία των νεότερων εθνικών γλωσσών 

(Μπαμπινιώτης, 1991). 

 Κατά την αρχαιότητα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα ελληνικά γράμματα διδάχθηκαν, στην 

Αθήνα τουλάχιστον, σε ευρείες λαϊκές μάζες από τις τελευταίες δεκαετίες του 6ου π.Χ. αιώνα 

(Βερτσέτης, 1997). 

2.Ελληνοιταλικές σχέσεις και κλασικές σπουδές 

 

  Η διδασκαλία των  Αρχαίων Ελληνικών στον ελληνικό χώρο, τόσο σε επίπεδο γλώσσας, όσο 

και σε επίπεδο γραμματείας, έχει μια μακραίωνη πορεία μέχρι σήμερα. Τα Αρχαία Ελληνικά, είχαν 

επίσης, σημαντικότατη εξάπλωση και εκτός του αμιγώς ελληνικού χώρου και σε ορισμένες 

χρονικές περιόδους, η απήχηση τους ήταν σχεδόν παγκόσμια. Γι' αυτό το λόγο, οι κλασικές 

σπουδές αποτελούν το βασικό κορμό της ευρωπαϊκής παιδείας, υπηρετώντας τις πανανθρώπινες 

αξίες και ιδεώδη. 

 Η αναμέτρηση ελληνισμού και λατινισμού αντανακλάται στο συνεχή ανταγωνισμό των δύο 

γλωσσών, ο οποίος επιφέρει την αποδοχή της ελληνικής «ως συμβόλου ανώτερης παιδείας και 

πολιτισμού». Η Λατινική, σύμβολο της Ρωμαϊκής ηγεμονίας, κυριαρχεί ως επίσημη γλώσσα 

(Τσιτσικλή,1992). 

 Η γλώσσα των Ρωμαίων άφησε τα ίχνη της ούτως ή άλλως και εντός του ελλαδικού (και 

ελληνικού με την ευρύτερη έννοια) χώρου, αποτύπωσε όμως καταλυτικά τη σφραγίδα της στην 

κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο καταλυτικός της ρόλος, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ένα 

σημαντικό πλήθος ευρωπαϊκών γλωσσών, συνδέονται με αυτήν. 

Στη διάδοση και επικράτηση της λατινικής γλώσσας, αποφασιστικό ρόλο διαδραμάτισε η 

καθολική εκκλησία. Στο χώρο της εκπαίδευσης και της επιστήμης, η λατινική επικράτησε 

απόλυτα έως και τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα (Βερτσέτης,  ό.π.). 

Οι κλασικοί Λατίνοι συγγραφείς διαβάζονταν και αντιγράφονταν σχεδόν αποκλειστικά για 

την καλλιεργημένη (και ανώτερη σε σύγκριση με τις εθνικές) γλώσσα, οι Έλληνες προπάντων για 

το χρήσιμο περιεχόμενο των έργων τους. 

 Γι' αυτό και τα μοντέρνα συστήματα Εκπαίδευσης που πηγάζουν από τη Δυτική Ευρώπη 

έχουν σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά. Τα πανεπιστήμια τους και μερικά σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διαρθρωμένα, έτσι ώστε να προσφέρουν συνεχή και άμεσα 

σχετιζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης για ένα μικρό σχετικά μέρος του μαθητικού πληθυσμού. 

Μάλιστα, είτε τα μοντέρνα συστήματα τοποθετούνται στην Ευρώπη, στη Βόρεια και στην Νότια 

Αμερική, ή σε μια από τις μετέπειτα αποικιακές περιοχές, αυτές και άλλες ομοιότητες που 

έρχονται να φωτίσουν περαιτέρω μελέτες προδίδουν ένα κοινό πρόγονο (Thut - D. Adams, 1964).  

Το θέμα των κλασικών σπουδών στις μέρες μας, σχετίζεται τόσο με το αναλυτικό πρόγραμμα όσο 

και με τη τυπολογία του σχολείου, όπου διδάσκονται αυτές οι επιστήμες. Το πρόβλημα που 

γεννιέται είναι πώς θα γίνει η διδασκαλία τους περισσότερο σύγχρονη μέσα σ’ ένα σενάριο, όπου 

οι διεθνείς ορίζοντες διευρύνονται και όπου ανακαλύπτονται καινούργια ενδιαφέροντα και 

γνώσεις. 

 Είναι γεγονός, ότι οι δύο μελετώμενες χώρες, έχουν σε μεγάλο βαθμό, κοινό ιστορικό 

παρελθόν, αλλά και άμεσες πνευματικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που παρατηρήθηκαν στο 
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παρελθόν και εξακολουθούν σε συνεχές επίπεδο  (Crouzet, 1971) και αναπόφευκτα επηρεάζουν τη 

γενικότερη πνευματική και πολιτιστική υπόσταση των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων. 

 Η Κλασική Γραμματεία στις δύο χώρες, συνδέεται με ιστορικούς, πολιτικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες, γεγονός που επιβάλλει την υποχρεωτική διδασκαλία της στη Μέση 

Γενική Εκπαίδευση, Κλασικής Κατεύθυνσης σπουδών και στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα. Ως 

προς αυτό, έχουν εκφραστεί ποικίλες γνώμες σχετικά με τον τρόπο διδακτικής προσέγγισης των 

δύο αντικειμένων, με τη διατύπωση πολλές φορές, αντιθετικών και αλληλοσυγκρουόμενων 

απόψεων.  
 Στην Ελλάδα, η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αποτελεί ουσιαστικό και αναγκαίο 

γεγονός, τόσο από ιστορική όσο και παραδοσιακή άποψη. Στην Ιταλία αντίθετα, όπου 

χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας μια νεολατινική γλώσσα, τα Αρχαία  Ελληνικά 

αντιμετωπίζονται, ίσως, περισσότερο ως ξένη γλώσσα. Η ίδια άποψη αντεστραμμένη θα 

μπορούσε να ειπωθεί σχετικά με τη διδασκαλία των Λατινικών. Γιατί τα Λατινικά των Ιταλών, 

αντιστοιχούν αξιολογικά στα δικά μας Αρχαία Ελληνικά. 
 Τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά αντιμετωπίζονται ως «κλασικές» ή «αρχαίες γλώσσες». Σε 

πολλές περιπτώσεις, συνεξετάζονται διδακτικά και συναινετικά, ταυτίζεται το σκοποθετικό και 

στοχοθετικό πλαίσιό τους, αλλά και ο διδακτικός μεθοδολογικός τρόπος προσέγγισής τους . Η 

σκοποθετική και στοχοθετική σύγκλιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε αρκετές περιπτώσεις 

σχετικά με τη διδασκαλία των Αρχαίων και των Λατινικών στις δύο χώρες, επιβεβαιώνει την 

ομοιότητα των δύο προγραμμάτων. 

       Παράλληλα, η κατεύθυνση της σκέψης και των δύο λαών, εντός κοινών ιδεολογικών 

ρευμάτων, όπως του Συντηρητισμού, του Φιλελευθερισμού και του Μαρξισμού, και συγκεκριμένων 

πολιτικών γεγονότων, επηρέασαν από κοινού τόσο τις ίδιες τις χώρες, όσο και τα εκπαιδευτικά 

τους συστήματα, αλλά και τη διδασκαλία των δύο κλασικών γλωσσών.   

 Οι ίδιες δε, οι κλασικές γλώσσες, απετέλεσαν στην περίπτωση και των δύο χωρών, 

παραδείγματα έντονων αντιθέσεων και διαφωνιών, ιστορικού και πολιτικοκοινωνικού 

χαρακτήρα, σε συνάρτηση πάντοτε, με τα εκάστοτε πολιτικά καθεστώτα, αλλά και τα κάθε 

είδους κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, οι δύο χώρες επηρεάστηκαν από 

διάφορες ιδεολογίες και μορφωτικές στάσεις, που σχετίζονταν με το θρησκευτικό, φιλοσοφικό, 

πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και γνωστικό επίπεδο του κάθε λαού. Παρατηρείται σε αυτή την 

κατεύθυνση και στις δύο χώρες, ένα κοινό ιστορικό παρελθόν, με πολλούς κοινούς εσωτερικούς 

κλυδωνισμούς, απότοκο και της διεθνούς πρακτικής των διαφόρων άλλων ευρωπαϊκών κρατών, 

σε κρίσιμες και μεταβατικές ιστορικές περιόδους. 

 

3.Συμπεράσματα 

 

 Τελευταία έχει εισαχθεί μια σειρά σημαντικών αλλαγών στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η σχολική αυτονομία είναι από τις πιο σημαντικές. Περιλαμβάνοντας πολλούς τομείς του σχολικού 

χώρου, μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε σοβαρές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος (Περί 

σχολικής αυτονομίας, βλ. σχετικά  King - Peart, 1990). 

Παράλληλα, φαίνεται να αναγνωρίζεται σταδιακά η ανάγκη να αφήνεται στο σχολείο και ειδικά 

στους καθηγητές, ένα ευρύτερο πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων αλλά και για προσωπική δράση. 

Είναι ανάγκη ν' αναγνωριστεί στον καθηγητή επαγγελματική αυτονομία, η οποία θα πρέπει ν' 

αναπτυχθεί και να καταστεί ο θεμελιακός παράγοντας της ταυτότητας του αλλά και της 

επαγγελματικής πρακτικής του. Γιατί οι καθηγητές αποτελούν τον παράγοντα κλειδί για την πρόοδο 

και την αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. Θα πρέπει να αναλάβουν την υπευθυνότητα προσαρμογής 

και εξέλιξης του αναλυτικού προγράμματος. 

Γιατί αν η κοινωνία μας ποικίλλει, θα πρέπει να ποικίλλει αναλόγως και το ίδιο το σχολείο. 
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        Οι δύο εξεταζόμενες γλώσσες, επηρέασαν συνολικά και διαχρονικά, τα αντίστοιχα 

εκπαιδευτικά πεπραγμένα της χώρας τους και συνακόλουθα και τα ίδια τα εκπαιδευτικά συστήματα, 

με εναλλασσόμενα ανά την εκάστοτε ιστορική περίοδο, αλλά σχεδόν πάντοτε παρόντα, ποικίλα 

ιδεολογήματα (συχνά σχετιζόμενα με την εθνική υπόσταση του κάθε ενός από τα δύο κράτη, αλλά 

και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, με την προβολή μιας «εθνικής ανωτερότητας»).  

  Στη δε Ιταλία, η επιρροή και η επακόλουθη επιβολή σε κάποιες περιπτώσεις, της Λατινικής 

κουλτούρας και του ευρύτερου τρόπου ζωής και φιλοσοφίας, συνδέθηκε με «σκοτεινές» στιγμές της 

ιστορίας της χώρας. Η στενή (ή και στενότατη σε κάποιες ιστορικές περιπτώσεις) σύνδεση της 

Λατινικής γλώσσας και πολιτισμού, με την ίδια την Ιταλική υπόσταση κατέστησε σε πλείστες των 

περιπτώσεων, δυσδιάκριτο, ακόμη και το ποιο - δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα και το μάθημα των 

Λατινικών - είναι το υποσύνολο του άλλου. 

Εν κατακλείδι, το πολυτάραχο ιστορικό παρελθόν της κάθε χώρας, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 

και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα και κυρίως τη διδασκαλία των δύο κλασικών γλωσσών. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Σπύρου Άγγελος  

Απόφοιτος Μεταπτυχιακός, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Σπύρου Ευανθία 

Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας, ΠαΔΑ 

 

Περίληψη  

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στη γυναικεία μετανάστευση σε περίοδο προσφυγικής 

κρίσης. Για αυτη έχουν γραφτεί πολλές θεωρίες με έμφαση στην ανισότητα του φύλου που θίγει 

διαρκώς τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, οι αιτίες που μπορεί να τις οδηγήσει στη 

μετανάστευση συνήθως είναι πολλοί. Η ιστορία έχει φανερώσει πως η μετανάστευση ωφελεί τις 

γυναίκες καθώς μέσω του εισοδήματος γίνονται πιο αυτόνομες και δέχονται θετικά ερεθίσματα από 

τη νέα τους χώρα. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις εκμετάλλευσης προς αυτές λόγω της 

εαυλωτότητάς τους. Αυτή την περίοδο στην Ελλάδα υπάρχουν εισροές κυρίως από την Ευρύτερη 

Μέση Ανατολή και λιγότερο από την Αφρική. Έτσι, προβήκαμε σε 7 συνεντεύξεις από την πρώτη 

και 5 από την Αφρική. Η συζήτηση είχε χωριστεί σε 4 πυλώνες: χώρα καταγωγής, ενδιάμεσες χώρες, 

προσφυγικοί καταυλισμοί, Ελλάδα. Εν τέλει, αναλύοντας τες όλες μαζί και παραθέτοντας 

αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που είχαμε συνδέσαμε τη θεωρία με την εμπερική έρευνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γυναικεία μετανάστευση, προσφυγική κρίση, Ευρύτερη Μέση Ανατολή, 

Αφρική, συνεντεύξεις 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένα κύμα μετανάστευσης από χώρες της Μέσης Ανατολής 

και Αφρικής (MPI, 2018;  Bommes, Fassmann, Sievers, 2014; Kevin, Ikubolajeh, 2012). Σχετικά με 

την κατανομή τους στην Ελλάδα το 2018 οι γυναίκες καταλάμβαναν 23,6%, οι άντρες 39,6% και τα 

παιδιά 36,8%. Με γνώμονα στοιχεία που συσσωρεύτηκαν από έρευνα των Xypolita (2018) και 

Habib, Nirsen (2018: 9-25) θα προβούμε σε συνεντεύξεις γυναικών από την Ευρύτερη Μέση 

Ανατολή και Αφρική επιδιώκοντας να διερευνήσουμε: 

1. τη μεταχείριση που είχαν στη χώρα καταγωγής τους 

2. τις εμπειρίες που βίωσαν μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα 

3. την αντιμετώπιση που έχουν στην Ελλάδα 

4. τις φιλοδοξίες τους για το μέλλον   

2. Ερευνητική Προσέγγιση 

Ημι-δομημένες συνεντεέξεις  

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες στο 

σύνολο ήταν 12 εκ των οποίων 7 από την Ευρύτερη Μέση Ανατολή και 5 από την υπόλοιπη Αφρική 

(CEARS, 2016; Creswell  1998: 17-18).  

 

Ανάλυση δεικτών 

Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε συνοπτικά το προφίλ των συμμετεχόντων: 

 

Δημογραφικό Προφίλ Ν: 12 

Προέλευση  
Ευρύτερη Μέση Ανατολή Ν: 7 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25097267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Logan%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25097267
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Αφγανιστάν 3 

Συρία 2 

Ιράν 1 

Ιράκ 1 

Αφρική Ν: 5 

Κονγκό 2 

Αιθιοπία 2 

Καμερούν 1 

Ηλικιακή Ομάδα   

22 ετών 2 

23 ετών 1 

24 ετών 2 

27 ετών 2 

28 ετών 1 

29 ετών 1 

36 ετών 1 

37 ετών 1 

43 ετών 1 

Οικογενειακή κατάσταση   

Παντρεμένη 5 

Ανύπαντρη 6 

Χήρα  1 

Εκπαιδευτικό επίπεδο  

Δημοτικό 2 

Γυμνάσιο 1 

Λύκειο 6 

Κολέγιο 1 

Πανεπιστήμιο 2 

 

1) Τόπος καταγωγής 

Στον επαγγελματικό τομέα ειπώθηκε πως οι γυναίκες στη χώρα τους δεν εργάζονται. καθώς 

αυτό τον ρόλο τον έχει αναλάβει ο σύζυγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η Σ2 που 

εξακριβώνει «οι γυναίκες δεν μπορούν να δουλεύουν εκεί. Η κυβέρνηση λέει πως είναι γυναίκες και 

πρέπει να μείνουν στο σπίτι». Όσο αφορά τα οικονομικά τους μας είπαν πως στα μέρη τους επικρατεί 

φτώχεια. Η Σ12 από το Κονγκό είπε  «Όταν τέλειωσα το λύκειο έμεινα στο σπίτι γιατί δεν υπήρχαν 

χρήματα για να σπουδάσω να πάω πανεπιστήμιο».  

Στην καθημερινότητα οι γυναίκες ασχολούνται κυρίως με οικιακές εργασίες, η έξοδός τους 

είναι περιορισμένη και αφορά κυρίως οικογενειακές επισκέψεις. Αυτό μας το εξακριβώνει η Σ5 η 

οποία είπε για τις γυναίκες της Συρίας (Κούρδισες) «Στο σπίτι μαγειρεύουν, καθαρίζουν, προσέχουν. 

Μετά μπορούν να βγαίνουν με τις οικογένειές τους» Γενικά, οι γυναίκες προορίζονται να γίνουν 

μητέρες και να μένουν στο σπίτι φροντίζοντας τα παιδιά. Όπως ακούσαμε από την Σ8 «Στο Καμερούν 

η γυναίκα από κάποια ηλικία και μετά είναι αναγκασμένη να παντρευτεί».  

Σχετικά με την συζυγική σχέση η ηλικία παντρειάς είναι νεαρή καθώς κυμαίνεται 18-25 ετών. 

Μάλιστα κάποιες μας είπαν πως επιλέγουν άλλοι το ποιον θα παντρευτεί μία γυναίκα. Ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό είναι πως εγκυμονούν απευθείας μετά τον γάμο. Όλα τα παραπάνω επαληθεύει η Σ5 

η οποία παντρεύτηκε 22 ετών έπειτα από επιλογή του άντρα και έμεινε έγκυος αμέσως μετά.  



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

610 

 

Η βία κατά των γυναικών σε αυτές τις χώρες είναι υπαρκτή και από ότι φαίνεται είναι αποδεκτή 

από την κοινωνία. Η Σ8 τοποθετήθηκε: «Το Καμερούν είναι η μόνη χώρα που αν ο άντρας θελήσει 

να χτυπήσει τη γυναίκα του μέσα στο δρόμο, θα την χτυπήσει και κανένας δεν θα πει κάτι». Τέλος, 

η Σ12 ήταν η μόνη που αναφέρθηκε στη σεξουαλική βία. 

Σχετικά με την κατάσταση στη χώρα τους είναι άσχημη. Πρωτίστως, όλες είχαν διαταραχές 

είτε με βόμβες, είτε με όπλα και γενικά από διάφορες οργανώσεις. Εκτός της εμφύλιας σύρραξης 

υπήρχε κακή οικονομική κατάσταση με τα λεφτά να καταχρώνται από τους πολιτικούς. Η Σ7 από το 

Ιράν διατύπωσε το παράπονο πως «Σαν χώρα είμαστε πλούσια αλλά οι άνθρωποι είναι κάτω από τη 

φτώχεια. Όλοι οι πολιτικοί τρώνε τα λεφτά». Στο ίδιο ύφος ήταν και η Σ8: «Είναι ο πρόεδρος που. 

Δεν είναι ότι υπάρχει φτώχεια, εκείνος παίρνει τα λεφτά και ο λαός υποφέρει». Στον τομέα της υγείας 

οι άνθρωποι πάσχουν από ασθένειες αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα νοσοκομεία καθώς 

πρέπει να πληρώσεις για να σε περιθάλψουν και αν δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις. Η Σ2 είπε πως «το 

νοσοκομείο δεν είναι πολύ καθαρό» και αν κάποιος θέλει να πάει «Πρέπει να πληρώσει». Όταν την 

ρώτησα αν δεν έχει λεφτά τότε τι κάνει εκείνη γέλασε και η φίλη της που ήταν μπροστά στη συζήτηση 

είπε «Αυτό είναι πρόβλημά σου». Τέλος, η Σ8 αναφέρθηκε και στην εγκυμοσύνη συνδυάζοντας τα 

οικονομικά: «Οι γυναίκες που είναι έγκυες και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν έχουμε δει να 

πεθαίνουν».  

Από τα μέχρι στιγμής λεγόμενά τους αντιλαμβανόμαστε πως η αντίληψη για τη γυναίκα σε 

Ευρύτερη Μέση Ανατολή και Αφρική είναι όμοια και επαληθεύει την θεωρία. «Η ανισότητα φύλου 

είναι τόσο έντονη στην πατρίδα τους σε σημείο που να ήταν κοινωνικά αποκλεισμένες και να 

καταπατούνταν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους» (UNFPA, 2017: 10, 42-43). Επίσης, 

αντιλμβανόμαστε πως επηρέασαν πολλοί παράγοντες στην επιλογή τους να μεταναστεύσουν 

(Omelaniuk, World Bank, 2005: 3-5). 

 

2) Ενδιάμεσες χώρες 

Η συντριπτική πλειοψηφία ήρθε στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας έχοντας περάσει και από 

άλλες χώρες Στο διάστημα διαμονής είχαν άσχημα βιώματα με τους ιθαγενείς να ήθελαν να τους 

εκμεταλλευτούν. Η Σ7 δήλωσε: «Οι Ιρακινοί είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Ελπίζω κανένας να μην 

πάει εκεί». Η κατάσταση της εκεί ήταν δραματική και ο λόγος είναι ο εξής: «ένας άλλος Κούρδος 

από το Ιράν που στο Ιράκ με βίασε…Και ήδη στο Ιράκ προσπάθησα να αυτοκτονήσω μία φορά». Η 

εκμετάλλευσή τους ήταν και οικονομική όπου η Σ9 μας πληροφόρησε: «Δούλεψα 1,5 μήνες και με 

πλήρωσαν  1 μήνα μόνο». Από την Σ5 ειπώθηκε για το Λίβανο: «Δουλεύαμε ο άντρας μου και εγώ 

και δεν μας έφτανε. Μόνο για ενοίκιο και νερό». 

Πολλά άτομα από την Ευρύτερη Μέση Ανατολή μας είπαν πως στην προσπάθεια να πάνε στις 

ενδιάμεσες χώρες κινδύνεψαν και δυσκολεύτηκαν αρκετά με το μεγαλύτερο πρόβλημα να τους 

δημιουργεί η αστυνομία. Ο γιος της Σ3 ανέφερε και η μητέρα του συμφώνησε: «περπάτημα, 

περπάτημα, περπάτημα και λίγο αμάξι… Όταν η αστυνομία ερχόταν πηγαίναμε με τα πόδια». Το πιο 

κουραστικό και περιπετειώδες ταξίδι έγινε από την οικογένεια της Σ4. Ο σύζυγός της αφηγήθηκε την 

ιστορία τους: «Όταν ήθελα να έρθω σε αυτή την πλευρά, είχαμε επιστρέψει πίσω στο Αφγανιστάν 3 

φορές λόγω απέλασης… Για την 2η φορά πήγαμε στο Ιράν από το βουνό όχι με αμάξι… Ήταν τόσο 

δύσκολο για εμάς μου επειδή είχαμε τα μικρά παιδιά μας». 

Οι χώρες καταγωγής τους διέθεταν πρεσβεία στα κράτη από τα οποία πέρασαν αλλά καμία δεν 

πήγε εκεί για να τις βοηθήσει. Η αίτια που δεν το έκαναν είναι πως θεωρούσαν ότι δεν θα τις 

ωφελούσε και ακόμη χειρότερα θα τις επέστρεφαν στη χώρα τους. Η Σ4 διατύπωσε: ‘Είστε εδώ για 

να βοηθάτε τους Αφγανούς… Γιατί δεν θέλετε να το κάνετε;’. Μας είπε πως ο πρόεδρός μας στην 

Τουρκία επιστρέφει πίσω τους πρόσφυγες στο Αφγανιστάν».  

Έχοντας ολοκληρώσει το δεύτερο μέρος ανάλυσης θα το συνδέδουμε με τη θεωρία όπου και 

εδώ ταιριάζουν απόλυτα. Πράγματι, «Στις χώρες από όπου περάσανε μέχρι να έρθουν στην Ελλάδα 

τους φέρονταν άσχημα». (Zewdu, 2017: 12, 14-15, Omelaniuk, World Bank, 2005: 4). 
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3) Προσφυγικοί καταυλισμοί 

Για τις περισσότερες το πρώτο μέρος αποβίβασης στην Ελλάδα ήταν τα νησιά του Βορείου 

Αιγαίου με σημείο αναφοράς τη Λέσβο. Για τις μισές ο χρόνος διαμονής ήταν 1-4 μήνες και για τις 

υπόλοιπες 6-10 μήνες. Όπως έχει γίνει ευρέως γνωστό ο καταυλισμός βρίσκεται σε κατάσταση 

‘εκτάκτου ανάγκης’ λόγω κορεσμού με αποτέλεσμα κάποιες να κοιμούνται σε σκηνή. Επίσης, 

μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η καθαριότητα και το φαγητό. Όταν ρωτήθηκε η Σ3 αν της άρεσε στη 

Μόρια ο γιος της πετάχτηκε και εμφατικά είπε «Όοοχι». Παρόμοια, για την Σ4 όταν της μιλούσε ο 

σύζυγός της στα περσικά  κατάλαβα από το ύφος και τον τόνο της φωνής της πως δεν της άρεσε 

καθόλου. Γελούσε μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Στο Ιράν ήταν τόσο άσχημα αλλά το Ιράν είναι 

καλύτερο από τη Μόρια». Με ζήλο απάντησε και η Σ10: «Ουουουου!!!! Έμεινα εκεί για 4 μήνες στη 

Μόρια. Οτιδήποτε ήταν τόσο ανώμαλο» Άσχημες είναι οι συνθήκες και στα άλλα νησιά τα οποία 

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Η Σ5 ανάφερε για τη Σάμο πως ήταν «Άθλια», η Σ6 για τη 

Χίο «στον καταυλισμό όχι καλά… πολύ βρώμικα». Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις για όλους 

τους καταυλισμούς στην Ελλάδα που έχουν μείνει προκύπτει πως οι περισσότεροι καταυλισμοί που 

είναι κοντά στα σύνορα βρίσκονται στη δίνη. Αυτό προκύπτει και από την αφήγηση της Ιρανής που 

ήρθε στην Ελλάδα μέσω της ΠΓΔΜ: «Στα σύνορα εκεί με Μακεδονία μας είπαν πως πρέπει να πούμε 

πως είμαστε Αφγανοί για να μας κρατήσουν. Αλλιώς θα μας κάνουν απέλαση πίσω στο Ιράν. Και 

είπαμε πως είμαστε Αφγανοί και μας κράτησαν… Σε ένα δωμάτιο έτσι μικρό, Ιρανοί, Αφγανοί, 

Πακιστάν, Αλγερινοί». 

Μετά την παραμονή τους πολλές μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου μένουν σε άλλο καταυλισμό 

ή στεγάζονται σε διαμέρισμα που τους χορηγούν. Οι καταυλισμοί στην Αθήνα είναι σαφώς 

καλύτεροι στον τομέα της καθαριότητας και του συνωστισμού αλλά στη Μαλακάσα παρατηρείται 

έλλειψη γιατρών. Και οι 3 συνεντευξιαζόμενες μας το είπαν αυτό ενώ η Σ4 μας περίεγραψε ένα 

δυσάρεστο γεγονός: «Ο πόνος ξεκίνησε και όταν κάλεσαν το ασθενοφόρο εκείνο ήρθε μετά από 3 

ώρες. Όταν το ασθενοφόρο ήρθε, είχε πεθάνει».  

Σχετικά με τα ναρκωτικά η χρήση τους είναι υπαρκτή στους καταυλισμούς από ότι μας 

ανέφεραν οι ιθαγενείς της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής καθώς οι Αφρικανές δεν γνώριζαν κάτι επί 

του θέματος. Η Σ1 για τη Μόρια τόνισε πως υπήρχαν και έκαναν χρήση «Μικρά παιδιά». Για το αν 

χρησιμοποιούσαν και γυναίκες επισήμανε  «Όχι οι άντρες περισσότερο». Ο σύζυγος της Σ6 για τη 

Χίο δήλωσε: «Μέσα στον καταυλισμό είχαν. Αφγανοί, Άραβες, πίνανε, κάνανε χασίς». Ο σύζυγος 

της Σ4 στην ερώτηση αν γνωρίζει περιστατικά ναρκωτικών για τη Μαλακάσα είπε «Υπήρχαν πολλά 

ναρκωτικά» και από πού τα βρίσκουν «Από την Ομόνοια τα παίρνουν». 

Όσο αφορά το άσυλο όλες έχουν κάνει αίτημα αλλά μόνο για λίγες έχει παρθεί απόφαση. Για 

αυτές η διάρκεια αναμονής ήταν κατά μέσο όρο 9 μήνες. Οι υπόλοιπες έχουν δώσει συνέντευξη και 

περιμένουν την απόφαση με αποκορύφωμα την Σ4 (11-12 μήνες). Ακόμη χειρότερη είναι η 

κατάσταση για εκείνες που δεν έχουν δώσει ακόμη συνέντευξη έχοντας καταθέσει τα χαρτιά τους 

τουλάχιστον πριν 7 μήνες. Γενικά, η μακρά διάρκεια αναμονής είναι κάτι που παιδεύει τους 

μετανάστες και αυτό συμβαίνει σε πολλά εκτός του ασύλου.  Ενδεικτικά η απάντηση της Σ11: «5 

Σεπτέμβρη 2018 έκανα αίτημα. Περιμένω για τη συνέντευξη αυτούς τους μήνες… Σου κλείνουν 

ραντεβού για απλά πράγματα 4 φορές. Σε βλέπουν 4 φορές. Πηγαίνεις σε νοσοκομείο και το 

ραντεβού είναι μετά από ένα μήνα». 

Οι σχέσεις των μεταναστριών σε γενικές γραμμές ήταν καλές με τους άλλους. Η Σ4 αναφέρει: 

«Με μερικές γυναίκες που είμαστε φίλες πάμε μόνες στην Αθήνα για εξάσκηση yoga». Η Σ11 

φαίνεται πως έχει και ένα αίσθημα συμπόνιας-κατανόησης προς εκείνους: «Δεν έχω κανένα 

πρόβλημα με κανέναν. Μπορώ να προσπαθώ να βοηθάω τον καθένα. Έχουν τα δικά τους 

προβλήματα». Η άποψη της Σ2 είναι ότι «Έχουμε και καλούς και κακούς πρόσφυγες». Να σημειώσω 

πως όταν σταμάτησε η ηχογράφηση και μιλούσαμε πλέον ως φίλοι είπε πως οι άλλοι μετανάστες την 

κρίνουν επειδή ξεκίνησε να πιστεύει στον χριστιανισμό και φοράει σταυρό.  

Εντός των δομών φιλοξενίας ήταν συχνό το φαινόμενο να υπάρχουν τσακωμοί μεταξύ των 

μεταναστών, κυρίως Άραβες με Κούρδους. Η αιτία φυγής της Σ1 από τη Μόρια ήταν αυτή: «Μείναμε 
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στη Μόρια 1 μήνα επειδή τσακώνονταν». Στην πιο ακραία μορφή, στη Μαλακάσα επήλθε και 

θάνατος από τέτοιο συμβάν. Ο σύζυγος της Σ4 μας εξιστόρησε: «Χτυπούσαν ο ένας τον άλλον και 

στο τέλος 2 Σύριοι Άραβες πέθαναν».  

Το τρίτο κομμάτι της ανάλυσης επαληθεύει εξίσου τη θεωρία. «Στους προσφυγικούς 

καταυλισμούς οι συνθήκες διαβίωσης είναι κακές και η αναμονή μεγάλη» (Habib, Nirsen, 2018: 9-

25; Xypolitas, 2018: 637-646). Για την τελευταία ευθύνεται κυρίως η αργή διαδικασία για το άσυλο 

ενώ όσο αφορά την υγεία το μείζον ζήτημα είναι η έλλειψη γιατρών που φανερώνεται κυρίως στη 

Μαλακάσα. Όλο αυτό έχει επικρατήσει αρνητικά στην ψυχολογία των μεταναστών και ίσως 

συμβάλει στη χρήση των ναρκωτικών από μεριά τους. Η κατ’ασταση γίνεται ακόμη χειρότερη αν 

αναλογιστεί κάποιος και το φαινόμενο των εντάσεων μεταξύ των μεταναστών  

 

4) Ελλάδα 

Το μήνα ερχομού τους στην Ελλάδα δεν τον θυμόντουσαν όλες αλλά από τις 12 απαντήσεις 

που πήραμε οι περισσότερες επέλεξαν τη θερινή περίοδο. Όπως έχουμε δει στα ΜΜΕ η βάρκα με 

την οποία πλέουν είναι πλήρης. Για τους πιο τυχερούς είναι περίπου 30 άτομα αλλά υπάρχουν και 

περιπτώσεις που φθάνουν τους 75 επιβαίνοντες. Στη βάρκα της Σ1 ήταν 35 μετανάστες αλλά «Οι 35 

δεν ήταν τίποτα. Άλλοι είχαν 60». Η Σ5 είχε τους περισσότερους επιβάτες: «75 άτομα… πολλά άτομα 

και έκλαιγαν». Μόλις δύο από αυτές είχαν κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης μαζί τους ενώ οι υπόλοιπες 

όχι. Όσο αφορά την ελληνική γλώσσα κάποιες την διδάσκονται και αυτό γίνεται στα κέντρα 

διαμονής, σε οργανώσεις ή από εθελοντές. Η Σ5 μας είπε: «Μαθαίνω τη γλώσσα για να βρω 

δουλειά». 

Σχετικά με τους Έλληνες πολίτες οι μετανάστριες ανέφεραν πως έχουν καλή αντιμετώπιση από 

εκείνους αλλά υπάρχουν και άτομα που αποστασιοποιούνται. Η Σ1 και ο σύζυγός της αναφέρουν για 

τους ένοικους της πολυκατοικίας που κατοικούν: «Οι Έλληνες δεν μας μιλούν, δεν έρχονται με εμάς. 

Επειδή είμαστε πρόσφυγες. Παρόμοια η Σ9:  «Κάποιοι Έλληνες είναι καλοί, κάποιοι είναι 

ρατσιστές». Η Σ7 κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στους νέους και ηλικιωμένους: «Η νέα γενιά είναι 

πολύ καλή μαζί μας… δεν έχουμε χρήματα και μπαίνουμε στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο, οι μεγάλες 

ηλικίες αρχίζουν και μας φωνάζουν και δεν έχουν καλή συμπεριφορά μαζί μας». Από τις απαντήσεις 

που πήραμε μόλις δύο αναφέρθηκαν στην εκκλησία, κολακευτικά: «Σ1: Απλά μερικοί άνθρωποι μας 

μιλάνε, μας επισκέπτονται στο σπίτι… Χριστιανοί… από την εκκλησία», «Σ11: ο τρόπος που μας 

αντιμετωπίζουν, μας συμπεριφέρονται είναι καλός, οι άνθρωποι από την εκκλησία». 

Για την οικονομική τους αποκατάσταση έχει μεριμνήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο όπου μέσω της 

Ύπατης Αρμοστείας τους χορηγείται μηνιαίως ένα ποσό (SLpress, 2019). Αυτά τα χρήματα 

λαμβάνουν και άτομα που έφτασαν στην Ελλάδα χωρίς έγγραφα. Ανεξαρτήτως αυτού, για όλους 

είναι λίγα λεφτά και αναπόφευκτα όλα τα δαπανούν εδώ. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες περιπτώσεις 

όπου στέλνουν στην πατρίδα λόγω τέκνων ή άρρωστων συγγενών. Ο γιος της Σ3 μας είπε «στέλνουμε 

στον θείο μου… Στο Αφγανιστάν… Επειδή ο θείος μου είναι άρρωστος». Η Σ8 που δεν είχε μαζί της 

επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης μεταβίβαζε στο Καμερούν: «Ναι στέλνω στα παιδιά μου γιατί δεν 

έχουν τίποτα να φάνε». Τέλος, η Σ12 απάντησε ρητορικά: «Ήδη για μένα δεν φτάνουν, τι να 

στείλω;».  

Η Ελλάδα ως χώρα τους αρέσει και θα ήθελαν να μείνουν υπό την προϋπόθεση «Σ2: Εάν έχω 

δουλειά, εάν έχω σπίτι θέλω να μείνω εδώ». Παρόμοια, η Σ6 και με πιο εμφατικό τόνο: «Αλλά εάν 

μας δώσουν σπίτι μπορώ να μείνω εδώ. Να μας δώσουν δουλειά, να εγγράψουν τα παιδιά μας στο 

σχολείο, μπορούμε να μείνουμε εδώ». Όμως, στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά στον καταυλισμό δεν 

μπορούμε επειδή στον καταυλισμό δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε νοσοκομείο». 

Γενικά, οι λίγες αρνήσεις που εκφράστηκαν απορρέουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν. 

Με βάση τον κοινωνικό αποκλεισμό που δέχονται έχουν ως στόχο να ενταχθούν στην κοινωνία και 

να είναι ανεξάρτητες. Οι βασικές τους επιθυμίες είναι στέγη, δουλειά και σπουδές ενώ οι μητέρες 

αναφέρθηκαν και στα παιδιά τους. Τα λόγια της Σ4 ήταν: «Να περάσουμε τη ζωή μας. Τώρα εμείς 

μεγαλώνουμε αλλά ανησυχούμε για τα παιδιά μας… να είναι ασφαλή στο μέλλον». Η Σ7 
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τοποθετήθηκε ως εξής: «Θέλω να μάθω τη γλώσσα, να σπουδάσω και να είμαι ανεξάρτητη, να 

δουλεύω με τον εαυτό μου τα χέρια μου. Να μην περιμένω από PRAKSIS και οργανώσεις να μου 

δώσουν. Γιατί εγώ ο λόγος που ήρθα στην Ευρώπη να φτιάξω μία ζωή για μένα, να έχω καλό μέλλον 

και να είμαι ανεξάρτητη». Τέλος, η Σ8 είπε: «Στόχος μου είναι να πάρω το άσυλο και να βρω δουλειά 

για να μπορώ να ταΐζω τα παιδιά μου». Ανεξαρτήτως το μέλλον τους, όλες πιστεύουν στον εαυτό 

τους θεωρώντας ότι μπορούν να ευνοήσουν την Ελλάδα αν τελικά μείνουν εδώ. Ενδεικτικά, η Σ11 

είπε « Ναι έχω κάποια προγράμματα, κάποιες προτάσεις για εδώ… Ειδικά που βοηθούν γυναίκες και 

παιδιά. Έχω επαφή με μερικές οργανώσεις να κάνουμε κάτι. Είναι δρομολογημένα» 

Για τις γυναίκες ο Γολγοθάς που πέρασαν μέχρι να αποβιβαστούν άξιζε καθώς εδώ αισθάνονται 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Σ1 εκτός της Συρίας σύγκρινε την Ελλάδα και με τις ενδιάμεσες χώρες: 

«Φυσικά από την Τουρκία και τη Συρία εδώ είναι καλύτερα… Εδώ μπορείς να πας όπου θέλεις. Στη 

Συρία, στο Ιράκ στην Τουρκία δεν μπορείς  να βγεις έξω μετά τις 5μμ». Ομοίως, η Σ5 σε σχέση με 

τη Συρία: «Πιο καλά. Ναι. Δεν έχουν πια να πεθάνουν, έχουμε ανάπαυση». Την πιο συγκλονιστική 

απάντηση έδωσε η Σ7: «Ξέρω αν θα έμενα στο Ιράν, σίγουρα θα είχα αυτοκτονήσει. Και ήδη στο 

Ιράκ προσπάθησα να αυτοκτονήσω μία φορά. Και τώρα χαίρομαι που έφτασα μέχρι εδώ. Και τώρα 

που έχω αυτό το παιδί μου δίνει πολύ χαρά. Και τώρα δεν βλέπω μόνο τον εαυτό μου, βλέπω το 

μέλλον με το παιδί μου… Είναι πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Γυναίκα και άντρας έχουν ίσα 

δικαιώματα». Την ισότητα άντρα-γυναίκας στην Ελλάδα έθιξαν και άλλες συνεντευξιαζόμενες. Από 

την Σ6 ειπώθηκε: «Νιώθω πως οι γυναίκες εδώ είναι καλύτερα από το Ιράκ. Οι γυναίκες μπορούν να 

πάνε έξω, να δουλέψουν. Είναι κανονικά». Με τον ίδιο τρόπο και η Σ10: «Δεν ξέρω αλλά από ότι 

βλέπω παντού, για τα πάντα είναι καλύτερα εδώ από ότι στην Αιθιοπία. Για τις γυναίκες, για τον 

καθένα». Τέλος, η Σ12 σε σχέση με το Κονγκό: «εδώ μπορείς να κυκλοφορείς και κανένας να μην 

σε ενοχλεί».  

Για τον τελευταίο δείκτη η θεωρία μας σε κάποιο βαθμό αληθεύει. Αυτό στο οποίο καταλήξαμε 

είναι ότι «Η μετανάστευση στην Ελλάδα έχει ευνοήσει τις γυναίκες ως προς την ανεξαρτησία και 

την προσωπική τους αναβάθμιση. Παρόλα αυτά, υπάρχει εκμετάλλευση και ρατσισμός προς αυτές 

και κατά συνέπεια κοινωνικός αποκλεισμός» (Omelaniuk, World Bank, 2005: 3; Al-Ali, 2003: 3-12).  

Τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις αιτίες του τα αναλύσαμε παραπάνω και για αυτό δεν είναι ακόμη 

σε θέση να ανεξαρτητοποιηθούν. Οι σχέσεις τους με τους Έλληνες είναι γενικά καλές αλλά υπάρχουν 

και περιπτώσεις που βιώνουν κρούσματα ρατσισμού. Η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι διαφορετική 

από τη χώρα τους αλλά αυτό έχει ενθουσιάσει τις γυναίκες. Έχουν αντιληφθεί ότι εδώ άντρας και 

γυναίκα έχουν ισότητα. Βέβαια, αυτές που ήταν με τον άντρα τους είναι ακόμη συντηρητικές σε 

αντίθεση με εκείνες που ήρθαν μόνες ή/και ήταν ανύπαντρες. Οι τελευταίες ήταν πιο 

απελευθερωμένες στον λόγο τους και μετέδιδαν ‘επαναστατικό’ χαρακτήρα με κύριες τις Σ2, Σ7, Σ10 

και Σ11.  

3. Συμπεράσματα 

Η γυναικεία μετανάστευση είναι πραγματικότητα. Ξεκίνησε από παλιά και συνεχίζει σε 

περίοδο προσφυγικής κρίσης. Οι πολιτικοί και οργανώσεις μετανάστευσης πρέπει να λάβουν υπόψη 

τη διάσταση της γυναικείας μετανάστευσης για την καλύτερη διαχείριση. Η παρούσα έρευνα έγινε 

με σκοπό την εις βάθος διερεύνηση βιωμάτων και προσδοκιών των σύγχρονων μεταναστριών. Από 

τις απομαγνητοφωνήσεις εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: Οι υποθέσεις στις οποίες καταλήξαμε 

επαληθεύτηκαν, κάποιες εξ ολοκλήρου και ορισμένες σε κάποιο βαθμό. Η γυναικεία αντίληψη στον 

τόπο καταγωγής τους τις θέτει σε μειονεκτική θέση. Εκεί υπάρχουν πάμπολλοι περιορισμοί γι’ αυτές 

σε κοινωνία, πολιτική και εκπαίδευση ενώ συχνά καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Όσο 

αφορά τις ενδιάμεσες χώρες η κατάσταση ήταν άσχημη τόσο στον τόπο διαμονής όσο και η 

συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί τους. Το ταξίδι προς τα εκεί ήταν δύσκολο και επικίνδυνο 

όπως και προς την Ελλάδα. Φθάνοντας σε αυτή έμειναν σε καταυλισμούς όπου οι συνθήκες ήταν 

άθλιες ιδιαίτερα στην πρώτη αποβίβαση. Αυτό όμως που τις ταλαιπώρησε περισσότερο είναι η 

αναμονή για το αίτημα ασύλου ξεπερνώντας ακόμη και τον έναν χρόνο. Αυτό έντεινε το διάστημα 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

614 

 

διαμονής τους σε καταυλισμούς και κατά συνέπεια τον κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την πρόσβαση 

σε εκπαίδευση και εργασία. Οι Έλληνες πολίτες φαίνεται πως έχουν αποδεχτεί το μεταναστευτικό 

ζήτημα αλλά υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που αποστασιοποιούνται από μετανάστες. Όσο αφορά 

τους τελευταίους, στις γυναίκες και όχι μόνο αρέσει το κλίμα στην Ελλάδα καθώς εδώ αισθάνονται 

ελευθερία και ασφάλεια. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην 

κοινωνία διαμένοντας σε καταυλισμό ή εξαρτώντας από ΜΚΟ. Θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, να 

πάρουν τη ζωή στα χέρια τους! Αυτή είναι η μεγάλη τους επιθυμία που αν τους επιτευχθεί είναι 

πρόθυμες να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα βοηθώντας την.  

Όσο αφορά το μέλλον τους κανείς ακόμη δεν το γνωρίζει. Η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου 

προς την Ευρώπη και για αυτό οι περισσότεροι μετανάστες έχουν περάσει από αυτή. Όμως, έχοντας 

κλείσει τα σύνορα προς αυτούς τα υπόλοιπα κράτη οι περισσότεροι έχουν εγκλωβιστεί εδώ ενώ η 

εισροή παραμένει μεγάλη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί το μεγάλο ζήτημα του 

μεταναστευτικού. Με κατάλληλες πολιτικές πρέπει αυτό που από πολλούς θεωρείται ως απειλή να 

το λάβει προς όφελός της. Μεγάλο πρόβλημα για τους Έλληνες αποτελεί η υπογεννητικότητα με 

συνέπεια ο ελληνικός πληθυσμός να είναι γερασμένος. Οι μετανάστριες μπορούν να το βελτιώσουν 

καθώς πολλές από αυτές είναι νέες και εντάσσοντάς τες στην κοινωνία τους δίνεις την ευκαιρία να 

λάβουν σάρκα και οστά οι ιδέες τους. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα ώστε στο τέλος όλοι μαζί με 

ψηλά το κεφάλι και καλή καρδιά να χαμογελάμε.  
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KOINΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 
   

Σταυρούλη Μαρίλη 

 Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

Περίληψη 

Η εισήγηση πραγματεύεται το πρωτοποριακό καλλιτεχνικό project Σπετσιώτικο Θέατρο της 

εικαστικού Λήδας Παπακωνσταντίνου, δηλαδή μια σειρά παραμυθιών στη γλώσσα της performance 

art, ως πιθανή πρόταση διαχείρισης της κοινωνικής ευαλωτότητας στην τοπική κοινωνία των 

Σπετσών. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη δυνατότητα που δίνουν ο διάλογος και η διάδραση στην 

περίπτωση της σύγχρονης πρωτοποριακής τέχνης, ώστε να γίνουν τα καθημερινά προβλήματα μιας 

τοπικής κοινωνίας κομμάτι συνεργατικής διαδικασίας και δημόσιου διαλόγου. Επίσης, αναλύει το 

νέο συμπεριφορικό μοντέλο που προτείνεται στη δημόσια σφαίρα, αναφορικά με τον ρόλο του 

καλλιτέχνη και του θεατή, ενισχύοντας παράλληλα την ιδέα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 

συνοχής. Η μεθοδολογία της συγγραφής βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα -αρχειακή έρευνα και 

συνεντεύξεις με την καλλιτέχνιδα - και σε βιβλιογραφική μελέτη, τεχνοϊστορικού και 

κοινωνιολογικού περιεχομένου, για τη θεωρητική θεμελίωση του επιχειρήματος. 

 

 Λέξεις-κλειδιά: πρωτοπορία, συμμετοχή, αλληλεγγύη, διάδραση, συνεργασία 

1. Εισαγωγή 

        Το 1975, η εικαστικός και πρωτοπόρος της performance art στην Ελλάδα, Λήδα 

Παπακωνσταντίνου, δημιούργησε και παρουσίασε στις Σπέτσες με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, 

παιδιών και ερασιτεχνών κατοίκων του νησιού τη σειρά παραμυθιών Σπετσιώτικο Θέατρο, το 

περιεχόμενο των οποίων είχε κοινωνικό πρόσημο και σχετιζόταν με την καθημερινότητα της ζωής 

των Σπετσιωτών.  

        Η πρώτη παράσταση παρουσιάστηκε το 1975 σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο, το 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Σπετσών και είχε τον τίτλο Η Γέννηση της Μπουμπουλίτσας με τη μικρή 

Μπουμπουλίτσα, δέκα ετών, να νικά τα Μοτοσικλορομπότ και το αφεντικό τους, τον 

Σπαγκοραμμένο, ο οποίος αγόραζε τα σπίτια των φτωχών σε χαμηλές τιμές και τα πουλούσε σε 

πλούσιους Αμερικανούς. Η δεύτερη παράσταση είχε τον τίτλο Η Μπουμπουλίτσα και ο Φρικτός 

Δράκος και παρουσιάστηκε το 1977 στην κεντρική πλατεία του νησιού και στο ίδιο δημοτικό σχολείο 

στο πλαίσιο του Α΄Θεατρικού Φεστιβάλ Σπετσών. Στο έργο πρωταγωνίστρια είναι και πάλι η 

Μπουμπουλίτσα, η οποία αυτή τη φορά πρόκειται να αντιμετωπίσει έναν διψασμένο δράκο που πίνει 

όλο το νερό του νησιού και αποδεικνύεται όργανο των πλουσίων, οι οποίοι κλέβουν το νερό των 

φτωχών και το σπαταλούν. Μέσα από την αλληγορία του παραμυθιού, η Παπακωνσταντίνου ήθελε 

να θίξει άμεσα καθημερινά προβλήματα των Σπετσιωτών, όπως η λειψυδρία και η στέγαση.  Και η 

τρίτη παράσταση πραγματοποιήθηκε  στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών το 1977 με τον τίτλο Το 

Όνειρο της Μπουμπουλίτσας. Το έργο πραγματευόταν το θέμα του τουρισμού και του εύκολου 

χρήματος  που έχουν επηρεάσει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την καθαριότητα της 

κοινότητας του νησιού (Potter, Παπακωνσταντίνου, 2004). 

         Οι τρείς παραστάσεις του Σπετσιώτικου Θεάτρου ήταν δωρεάν, χρηματοδοτούνταν από 

κατοίκους του νησιού και πραγματεύονταν τη λειψυδρία, την έλλειψη στέγασης, τη φτώχεια και την 
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κοινωνική εκμετάλλευση, προβλήματα που ταλάνιζαν την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

        Το θέμα της κοινωνικής ευαλωτότητας προσδιορίζεται από ποικίλες αιτίες, φυσικές, 

κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και από διαδικασίες, οι οποίες αυξάνουν την ευαισθησία 

μιας κοινότητας σε παράγοντες επιβαρυντικούς για την επιβίωση της. Η φτώχεια, ο αποκλεισμός, η 

περιθωριοποίηση και η κοινωνική ανισότητα, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αγαθών σε μια 

κοινωνία ή κοινότητα, είναι στοιχεία που υποθάλπτουν το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας. 

Με άλλα λόγια, η ευαλωτότητα αντιπροσωπεύει τη φυσική, οικονομική, πολιτική, κοινωνική 

δεκτικότητα ή προδιάθεση της κοινότητας για καταστροφή στην επιρροή αποσταθεροποιητικών 

φαινομένων, φυσικής ή ανθρωπογενούς προέλευσης (Singh, Eghdami, Singh, 2014). Με βάση τα 

παραπάνω, επομένως, με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να καταδείξουμε ότι ένα συμμετοχικό 

project πρωτοποριακής τέχνης μπορεί να προτείνει λύσεις στο θέμα της κοινωνικής ευαλωτότητας 

μέσα από το πλαίσιο της διεπιστημονικότητας και των πολιτισμικών σπουδών. 

         Η διεπιστημονικότητα μπορεί άλλωστε να συμβάλλει στην αναζήτηση πρακτικών 

τρόπων για την αξιοποίηση της τοπικής τεχνικής γνώσης, των δεξιοτήτων και των αναγκών των 

κατοίκων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ευαλωτότητας, ώστε οι άνθρωποι μιας τοπικής κοινωνίας 

και οι θεσμοί να προβαίνουν στην ταυτοποίηση προβλημάτων και την προσφορά λύσεων 

προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις που δυσχεραίνουν τη ζωή και την 

καθημερινότητα των τοπικών κοινοτήτων. 

2. Κυρίως Μέρος 

2.1. Ενισχύοντας τη συνεργασία και τον διάλογο μέσα στην κοινότητα 

        Το Σπετσιώτικο Θέατρο προτείνει τη διαδραστική τέχνη ως ένα επικοινωνιακό είδος  που 

θα αντιλαμβάνεται ότι τα κοινωνικά προβλήματα και η ανισότητα είναι απόρροια των δομών της 

καπιταλιστικής οικονομίας, των νόμων της αγοράς και της διανομής του πλούτου. Η ουσία βρίσκεται 

στη δυνατότητα στράτευσης των καλλιτεχνών σε μια εξελικτική διαδικασία ενεργοποίησης της 

αλληλεγγύης μέσω μιας συλλογικής πράξης και τη σφυρηλάτηση ενός συνεκτικού συλλογικού 

υποκειμένου. Με τη δημιουργική κινητοποίηση του κοινού, ο σύγχρονος καλλιτέχνης προσφέρει τη 

δυνατότητα της διαλεκτικής. Γεννιέται, επομένως, από τη δεκαετία του ’70 μία νέα αισθητική μορφή 

που διευκολύνει την εξάλειψη του ατομικού στοιχείου μέσα στις κοινωνικές δομές και όπου η 

εξουσιοδότηση για τη μορφή του αισθητικού έργου μοιράζεται σε όλους (Popper, 1985). 

        Την ίδια εποχή άλλωστε νέες κοινωνικές ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους που 

επιδιώκουν τον επαναπροσδιορισμό του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από ανανεωμένες ιδέες για 

ευρεία κοινωνική συμμετοχή και μέσα από την απόπειρα επανακαθορισμού των όρων και των 

εννοιών που έμοιαζε ως τώρα να διαιωνίζουν την υπάρχουσα κοινωνική ιεραρχία (Δασκαλοθανάσης, 

2017). Αφού, λοιπόν, η ανάγκη για την εύρεση νέων τρόπων συλλογικής δράσης, συνεργασίας και 

κοινοτικότητας έγινε επιβεβλημένη, οι καλλιτεχνικές, πολιτικές και ηθικές συμπαραδηλώσεις της 

συνεργατικής τέχνης έγιναν πιο ορατές και θεωρητικοποιήθηκαν. Ακόμα και η σκέψη μιας 

παρόμοιας προοπτικής μπορεί να συμβάλλει στην ανανοηματοδότηση της έννοιας «κοινότητα».  O 

γάλλος φιλόσοφος Jean-Luc Nancy έχει ερμηνεύσει αυτή την τάση ως εξής: «δεν υπάρχει καμιά 

αδελφότητα, δεν υπάρχει κοινή ύπαρξη, αλλά υπάρχει η συμβίωση. Το ερώτημα αφορά την 

κοινότητα της ύπαρξης και όχι την ύπαρξη της κοινότητας» (Νancy, 1991). Στη θεωρία του Nancy, 

σύμφωνα με τον George Van Den Abbeele, «η κοινότητα δεν είναι ούτε μια κοινότητα υποκειμένων, 

ούτε μια υπόσχεση γνησιότητας, oύτε μια κοινότητα ατόμων σε μια υψηλή ή μεγαλειώδη ολότητα. 

Δεν είναι συγκεκριμένα το προϊόν κάποιου έργου˙ δεν είναι έργο ούτε προϊόν εργασίας, αλλά 

ο,τιδήποτε δεν έχει δουλευτεί». Η σημαντικότητα έγκειται όχι σε μια τέχνη βασισμένη στην έννοια 

της κοινότητας, αλλά σε μια συλλογική καλλιτεχνική πράξη (Van Den Abbeele, 1991). 

         Η συλλογική καλλιτεχνική πράξη, κατά την Miwon Kwon, αφορά τη συνεργασία μιας 

προσωρινής ομάδας, που προκύπτει από την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών, προερχόμενων από 
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έναν καλλιτέχνη ή πολιτιστικό θεσμό, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την έννοια  της διάδρασης και της 

ένωσης δυνάμεων ως ενός ατελές, αλλά απαραίτητο μοντέλο δόμησης της συλλογικής κοινωνικής 

διαδικασίας (Kwon, 2004). Η συνεργασία για το κοινό καλό μπορεί με τη σειρά της να δημιουργήσει 

μια άποψη για τη δημόσια σφαίρα, που αντιτίθεται στο νεοφιλελεύθερο-ατομικιστικό μοντέλο. Εν 

συντομία, αυτό το νέο συμπεριφορικό μοντέλο διαμορφώνει μια θέση για την πολιτική κατά την 

οποία οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργούν μαζί για την επίτευξη του κοινού καλού και την 

υπέρβαση του ορίου των ατομικών προτιμήσεων. Η κεντρική ιδέα είναι ότι μέσω της απελευθέρωσης 

από τον ατομισμό τα μέλη μιας κοινότητας μπορούν να ανακαλύψουν ή να δημιουργήσουν έναν 

κοινό σκοπό. Μέσα από τη διαδικασία της απελευθέρωσης, οι συμμετέχοντες μεταμορφώνονται από 

μια ιδιωτική ατομικότητα σε μια συλλογικότητα που εμπνέεται από  το δημόσιο πνεύμα και είναι 

ικανή να λειτουργεί συλλογικά για το κοινό συμφέρον (Fraser, 1990). Για τη σημασία της συλλογικής 

εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ένα συνεργατικό καλλιτεχνικό project που θα ενισχύει τους 

δεσμούς της κοινότητας, μίλησε η Λήδα Παπακωνσταντίνου: «Στο στήσιμο των παραστάσεων 

βοηθούσαν άνθρωποι της μεσαίας και της εργατικής τάξης. Οι ντόπιοι μας βοηθούσαν. Δίνανε 

σπάγκους, μπογιές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος των performances χειροκροτούσαν που 

ακουγόταν το όνομά τους. Υπήρχε μεγάλη αλληλεγγύη». 

         Η συλλογική τέχνη, όπως προκύπτει από την περίπτωση της Παπακωνσταντίνου, γίνεται 

μια τέχνη του λαού, όπως θα έλεγε ο Frank Popper, που βρίσκεται σε αντίθεση με τις καλλιεργημένες 

ελίτ, τις ηγεμονεύουσες κοινωνικές τάξεις και τους ειδήμονες περί τέχνης. Πρόκειται για μια τέχνη 

του λαού, με την έννοια των απλών ανθρώπων και πολιτών και όχι για μια τέχνη ενός έθνους ή ενός 

πολιτισμού. Είναι η τέχνη των ερασιτεχνών, εκείνων των οποίων η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι 

μια εξειδικευμένη δραστηριότητα, ούτε μια εγνωσμένη επαγγελματική ενασχόληση. Τελικά, ο όρος 

συλλογική τέχνη αφορά μια μορφή έκφρασης που καθίσταται «λαϊκή» και διαδίδεται με τα σύγχρονα 

μέσα επικοινωνίας, μια αισθητική ποιητική που απευθύνεται στις μάζες και ακολουθεί τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους (Popper, 1985). 

         Το καλλιτεχνικό παράδειγμα του Σπετσιώτικου Θεάτρου θα μπορούσε να αντανακλάει 

στοιχεία από τη θεωρία του Jürgen Habermas, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες στη δημόσια 

σφαίρα, πρέπει να προσαρμόζονται σε κάποιους κανόνες απαραίτητους για να προστατεύσουν τον 

διαλεκτικό χώρο από τις συνθήκες πίεσης και χειραγώγησης που εμποδίζουν την ανθρώπινη 

επικοινωνία στη φυσιολογική καθημερινή ζωή. Δηλαδή, κάθε υποκείμενο με την ικανότητα να μιλάει 

επιτρέπεται να παίρνει μέρος στον διάλογο, να ρωτάει  και να αρθρώνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, 

τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. Η ισότιμη διάδραση καλλιεργεί μια αίσθηση αλληλεγγύης ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες στον διάλογο, οι οποίοι, κατά συνέπεια, συνδέονται με μια διυποκειμενικά 

μοιρασμένη μορφή ζωής. Η πράξη της συμμετοχής σε αυτές τις ιδεολογικές ανταλλαγές μας κάνει 

ικανότερους να ασχοληθούμε με συζητήσεις και συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο 

μέλλον, γιατί στην προσπάθειά μας να παρουσιάζουμε τις απόψεις μας στους άλλους καλούμαστε να 

τις διατυπώσουμε  με έναν περισσότερο συστηματικό τρόπο. Επομένως, οδηγούμαστε να δούμε τον 

εαυτό μας από την πλευρά ενός άλλου και γινόμαστε πιο κριτικοί και ευσυνείδητοι για τις δικές μας 

απόψεις (Kester, 2005). Στην προκειμένη, το Σπετσιώτικο Θέατρο,  μέσω της συμμετοχής 

ερασιτεχνών κατοίκων των Σπετσών στο στήσιμο του έργου, ενθάρρυνε τους θεατές να 

συνειδητοποιήσουν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία, δίνοντας τους 

τη δυνατότητα να τα επικοινωνήσουν σε ένα ευρύτερο κοινό.  Αυτή η αυτο-κριτική ευσυνειδησία 

μπορεί να ενισχύσει, από την άλλη, την ικανότητα μας να δούμε τις απόψεις μας και τις ταυτότητές 

μας, όταν γίνονται μέρος μιας δημιουργικής και εξελικτικής διαδικασίας (Kester, 2005).  

         Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της διαλεκτικής αισθητικής είναι ότι η υποκειμενικότητα 

διαμορφώνεται μέσα από τον διάλογο και τη διυποκειμενική ανταλλαγή. Ο διάλογος δεν είναι μόνο 

ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει  ένα a priori περιεχόμενο σε άλλα ήδη 

διαμορφωμένα υποκείμενα. Σύμφωνα με την κριτική του Habermas, η διαλεκτική καλλιτεχνική 

πρακτική σχετίζεται με τον ορισμό της δημόσιας σφαίρας ως ενός χώρου αντιμαχόμενων απόψεων 

και ενδιαφερόντων, στον οποίο η σύγκρουση των ισχυρών επιχειρημάτων μπορεί να εξαναγκάσει τη 
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συναίνεση των άλλων μερών (Kester, 2005). Οι συμμετέχοντες στον διάλογο μπορούν να 

αμφισβητούν τις γνώμες τους ακόμα και να τις αλλάζουν, αμφισβητώντας κατεστημένες αρχές και 

νοοτροπίες. Κατά συνέπεια, η αποδόμηση κατεστημένων αρχών και νοοτροπιών μπορεί να βοηθήσει 

την κοινή γνώμη να συνειδητοποιήσει ότι η υπόθεση της κοινωνικής ευαλωτότητας είναι 

πολυδιάστατη και συνδέεται συχνά με την ηθελημένη υποβάθμιση, από πλευράς ΜΜΕ και 

κυβερνώντων, θεμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ανισότητα, όπως οι δυσχερείς συνθήκες 

διαβίωσης διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων της ελληνικής επαρχίας. 

         Από την πλευρά του κοινού, μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη συνθήκη ως μια στροφή 

από ένα κοινό που αναζητάει έναν ρόλο σε ένα κοινό που απολαμβάνει τη συμμετοχή του σε 

πρωτότυπες δημιουργικές εμπειρίες που σχεδιάζονται για εκείνο από έναν καλλιτέχνη. Κατά 

συνέπεια, το κοινό ενθαρρύνεται να είναι συνδημιουργός του έργου  και ευκαιριακά μπορεί και να 

πληρωθεί για αυτή του τη συμβολή (Bishop, 2012). Σε ό,τι αφορά την ιδέα της συνεργατικής 

διαδικασίας και την ενθάρρυνση συμμετοχής του κοινού σε αυτή, η Λήδα Παπακωνσταντίνου  

σημείωσε  με αφορμή την εμπειρία του Σπετσιώτικου Θεάτρου:  

         Το Σπετσιώτικο Θέατρο είναι παιδί της εποχής του. Μια Βαβέλ από εναλλασσόμενα, ευφυή, 

δημιουργικά άτομα που συνέβαλαν να δημιουργηθεί μια σειρά από παραστάσεις στο πολιτιστικά άγονο 

νησί των Σπετσών. Με κίνητρα την πολιτική και κοινωνική ευαισθησία, την ανάγκη για δημιουργία και 

αποτελεσματικότητα, φτιάξαμε αυτό που ονειρευόμασταν. […] Τι είχε η δουλειά που έκανα σ’αυτά τα 

τέσσερα χρόνια και μού είναι τόσο αγαπητή; Eίχε συνεργάτες, στόχους, σαφές περιεχόμενο, απεριόριστη 

ελευθερία και κρυφά μηνύματα. (Potter και Παπακωνσταντίνου, 2004)  

         Tο project θα μπορούσε να παραλληλιστεί σε πολιτικό επίπεδο με ένα πείραμα που 

πρόβαλε την ιδιαιτερότητα μιας τοπικής κοινωνίας και συνδέεται με το αιτούμενο της μεταμοντέρνας 

πολιτικής συνθήκης, η οποία σύμφωνα με τον Etienne Balibar έθετε «το ζήτημα της υπέρβασης της 

αφηρημένης έννοιας του ανθρώπου, αντιπροτείνοντας τη δημιουργία ενός μοντέρνου δημοκρατικού 

προγράμματος ισότητας που εγκλείει στους κόλπους του τις διαφορές και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των πολιτών» (Βalibar, 1994). 

         Mια άλλη πιθανή συνεισφορά παρόμοιων καλλιτεχνικών πρακτικών στη συγκρότηση 

ενός νέου συμπεριφορικού μοντέλου στη δημόσια σφαίρα, κατά την άποψη της Chantal Mouffe, 

βρίσκεται στο ότι λειτουργούν ως παρεμβάσεις εναντίον της κυρίαρχης ηγεμονίας που ενισχύουν και 

την ιδέα της ετερότητας και έχουν ως στόχο την κατοχή του δημόσιου χώρου, δίνοντας φωνή σε 

όσους βρίσκονται στο περιθώριο, ώστε να προκαλέσουν ρωγμές στην εικόνα του κορπορατικού 

καπιταλισμού. Σήμερα, οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να ισχυρισθούν ότι με το να συστήνουν μια 

πρωτοπορία προσφέρουν και μια ριζοσπαστική κριτική, αλλά ο πολιτικός τους ρόλος δεν έχει 

τελειώσει. Εξακολουθούν και παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στον ηγεμονικό αγώνα της ανατροπής 

της κυρίαρχης ηγεμονίας, συνεισφέροντας στη δόμηση νέων υποκειμενικοτήτων. Αν και η τέχνη του 

μοντερνισμού καλλιέργησε την ιδέα ενός δημιουργού αποκλειστικά αφοσιωμένου στο μέσο και 

συχνά αποστασιoποιημένου από τα κοινωνικά τεκταινόμενα, μπορούμε να πούμε ότι οι σύγχρονες 

καλλιτεχνικές πρακτικές, όταν διαθέτουν μια κριτική διάσταση  αντιπροσωπεύουν μια σημαντική 

διάσταση της δημοκρατικής πολιτικής (Mouffe, 2007).  

2.2. Η συνεργατική αισθητική και η σύσφιξη του κοινωνικού ιστού 

         Στο project της Παπακωνσταντίνου η συμμετοχή του θεατή και η ανάπτυξη των δράσεων, 

στις οποίες το κοινό συνεργάζεται σε μια δημιουργική διαδικασία, έθεσαν σε αμφισβήτηση το status 

και τη λειτουργία του καλλιτέχνη. Η τέχνη λοιπόν από μια ατομική λειτουργία για λίγους και 

προνομιούχους μετατρέπεται σε μια κοινοτική δραστηριότητα, η οποία, ακόμα και αν δεν απαιτεί 

μια πλήρους ωραρίου δραστηριότητα, θα έχει κολλεκτιβίστικη σημασία στο μέτρο που ο καθένας θα 

μπορεί να συμμετάσχει και όπου η σχέση παραγωγού/καταναλωτή θα έχει καταργηθεί. Συνεπώς, 

μέσα από τέτοιου είδους πρακτικές, όπως αναφέρει ο Popper, οι αισθητικές ανάγκες του πληθυσμού 

δεν θα ικανοποιούνται από συμβατικούς κανόνες κατανάλωσης, αλλά από προσδιορισμένες φόρμες 
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δράσης και το ιδανικό της τέχνης από όλους θα αντικατασταθεί από την αρχή τέχνη για όλους 

(Popper, 1985).   

         Στο δοκίμιό του Art et politique ο Mikel Dufrenne παρατήρησε ότι η συμμετοχική τέχνη 

δημιουργεί μια επανάσταση της φόρμας στο πεδίο της, ενώ βοηθάει την τέχνη να υπερβεί το 

εννοιολογικό της πλαίσιο και αρνείται τη θεσμοποίησή της (Dufrenne, 1974). Πρόκειται για μια 

ουτοπική πρακτική που ανατρέπει την παραγωγή και την κατανάλωση που κατευθύνονται από την 

όποια ιδεολογία. Κατά αυτό τον τρόπο, η καλλιτεχνική πρωτοπορία, αναλαμβάνοντας το ρόλο του 

διαμεσολαβητή και του εμψυχωτή, φέρνει κοντά  τη γνώση, την ποιότητα, την εξειδίκευση, την 

τεχνική στις αισθητικές προσδοκίες της μάζας. Η νέα «λαϊκή» τέχνη, η οποία προκύπτει από την 

παραπάνω διαδικασία, συνδέεται με το κοινό, αλλά δεν αναμειγνύεται μαζί του.  Γίνεται πλέον λόγος 

για μια τέχνη, η οποία θα απευθύνεται και θα περιλαμβάνει κάθε κατηγορία ανθρώπου, με την 

προϋπόθεση ότι η κοινωνία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας δραστήριας συμμετοχής με όλες τις 

οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές δραστηριότητες. Η «λαϊκή» τέχνη, όπως η τέχνη ενός λαού 

ή ενός έθνους, θα μπορούσε να γίνει η τέχνη του ανθρώπου στην υπηρεσία των αναγκών και των 

επιθυμιών του (Popper, 1985), με την έννοια ότι θα προτείνει λύσεις μέσω της διαδραστικής 

δημιουργίας και θα ενθαρρύνει την κοινή γνώμη και την εκάστοτε ηγεμονία, προκειμένου να 

ασχοληθούν με θέματα που άπτονται ενός ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού. 

         Η Παπακωνσταντίνου απέδειξε ότι οι εκπρόσωποι της συμμετοχικής τέχνης μάχονται τον 

κοινωνικό αποκλεισμό των μειονοτικών ομάδων. Η ενασχόληση με τα θέματα που αφορούν αυτές 

τα ομάδες είναι μια προσπάθεια για αντιστροφή της έλλειψης κοινωνικής προβολής και πολιτικής 

δύναμης αυτών των ομάδων. Και η προσπάθεια να δοθεί φωνή σε μειονοτικές ομάδες, συχνά 

εμπλέκοντας τα μέλη τους στην καλλιτεχνική διαδικασία, θεωρείται από πολλούς υποστηρικτές και 

εκπροσώπους αυτής της τέχνης ότι δεν είναι απλά μια καλλιτεχνική εμπειρία αλλά και μια 

στρατηγική πολιτικής σημασίας. Στο σημείο αυτό είναι σημαντική η μαρτυρία της δημιουργού για 

το Σπετσιώτικο Θέατρο:  

        Το Σπετσιώτικο Θέατρο ξεκίνησε από την ανάγκη που είχε ο καθένας μας, ξεκινώντας από 

διαφορετικούς τόπους, να μιλήσει για κοινωνικά θέματα εκείνου του καιρού. Άλλαζε ο τουρισμός. Τα 

χρήματα που θα μπορούσε να δώσει ένας μη έλληνας για να αγοράσει σπίτι ήταν πολύ περισσότερα από 

έναν Έλληνα. Αυτό προιωνιζόταν τη δυσκολία που θα αντιμετώπιζαν οι ντόπιοι για να αγοράσουν σπίτι 

[…] Τα θέματα της ακρίβειας της γης, της στέγασης και της ύδρευσης εξακολουθούν να είναι άλυτα. 

Τώρα γίνονται προσπάθειες να συνδεθούν αγωγοί για την ύδρευση. Τα θέματα λοιπόν ακρίβειας, υγείας 

και ύδρευσης ήταν οι τρεις άξονες των performances του Σπετσιώτικου Θεάτρου.  

         Στην πραγματικότητα, ο ριζοσπαστισμός της διαδραστικής τέχνης έγκειται στο ότι 

επιχειρηματολογεί εναντίον των παλαιότερων μορφών μιας κοινωνικά αδιάφορης δημόσιας τέχνης, 

ενώ οι εκπρόσωποί της που επιδιώκουν τη συνεργασία καλλιτεχνών και κοινού επιθυμούν να 

υπηρετήσουν τον λαό και να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή (Kwon, 2012). 

         Άλλωστε, η συγκεκριμένη μορφή τέχνης βασίζεται στην ιδέα συνοχής της κοινότητας, η 

οποία αν και γενικά νοείται ως ένα συλλογικό σώμα που μεσολαβεί ανάμεσα στα ατομικά υποκείμενα 

και την κοινωνία, όπως ανέφερε η Claire Bishop, έγινε ένας εξαιρετικά φορτισμένος και πολιτικά 

ελαστικός όρος. Συχνά αποτελεί μέρος της ρητορικής των αριστερών και δεξιών κομμάτων, 

προκειμένου να πετύχουν τη δημόσια στήριξη για κάποια κοινωνικά προγράμματα και πολιτικές 

ατζέντες (Bishop, 2012). 

         Τα συμμετοχικά καλλιτεχνικά projects στο κοινωνικό πεδίο φαίνεται να επιχειρούν μια 

ταυτόχρονη στάση αντίθεσης στο κατεστημένο και πρόταση βελτίωσης του. Δρουν δηλαδή ενάντια 

στις επιταγές της αγοράς, εξουσιοδοτώντας τις συνεργατικές δραστηριότητες και υποδεικνύουν μια 

τάση, που σύμφωνα με τον Grant Kester, υπερβαίνει τις «δομές της άρνησης και του ατομικού 

συμφέροντος» (Kester, 2004). Αντί να τροφοδοτεί την αγορά με εμπορεύματα, η τέχνη που βασίζεται 

στην ενεργοποίηση του θεατή ενθαρρύνει τη στροφή της καλλιτεχνικής στοχοθεσίας προς μια δομική 

κοινωνική αλλαγή. Με βάση τη συγκεκριμένη πολιτική και την αφοσίωση που κινητοποιεί την 

εργασία, αυτή η τέχνη επιχειρεί να μορφοποιήσει τα προτάγματα της σύγχρονης πρωτοπορίας: οι 
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καλλιτέχνες δηλαδή να μπορούν δημιουργούν τις κοινωνικές καταστάσεις σαν ένα αποϋλοποιημένο, 

αντίθετο με τους νόμους της αγοράς, πολιτικά στρατευμένο project, το οποίο θα απευθύνει κάλεσμα 

στους πολίτες ώστε να γίνει η τέχνη ένα ζωτικό κομμάτι της ζωής. Η επιτακτικότητα αυτού του 

κοινωνικού καθήκοντος έχει οδηγήσει σε μια συνθήκη στην οποία οι κοινωνικές συλλογικές 

πρακτικές νοούνται σαν εξίσου σημαντικές καλλιτεχνικές πράξεις αντίστασης στην υπόθεση 

χειραγώγησης των πολιτών από την εκάστοτε εξουσία, αφού  καθήκον όλων των συμμετοχικών 

έργων είναι η αποκατάσταση του κοινωνικού δεσμού (Bishop, 2012).  

         Στο πνεύμα αυτό, η δημόσια συμμετοχική τέχνη που ενθαρρύνει τη διάδραση και την 

αντίδραση των θεατών σφυρηλατεί άμεσες διασυνδέσεις με κοινωνικά θέματα. Ενθαρρύνει το 

κτίσιμο της κοινοτικής συνεργασίας, με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και επιδιώκει τη 

μεγαλύτερη θεσμική ενίσχυση για τους καλλιτέχνες, ώστε να δρουν ως κοινωνικοί παράγοντες. Oι 

καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε αυτού του είδους τις καλλιτεχνικές πρακτικές «ελπίζουν να 

αποκαλύψουν την αδικία και την κακουχία στην περίπτωση των μη προνομιούχων και να 

ενσαρκώσουν ό,τι θεωρούσαν ως ανθρωπιστικά θέματα» (Raven, 1993). Ένα από τα ζητήματα που 

θέτουν είναι περισσότερη εμπλοκή του καλλιτέχνη στις θεσμικές αποφάσεις, αντιπροσώπευση των 

μειονοτήτων και των γυναικών και χρήση της επιρροής των μουσείων και των οργανισμών 

χρηματοδότησης για να αλλάξουν οι κυβερνητικές πολιτικές πάνω σε κοινωνικά θέματα (Raven, 

1993), όπως συμβαίνει με το Σπετσιώτικο Θέατρο. Η παρουσίαση του στο πλαίσιο της τέχνης της 

αποκέντρωσης μπορεί να νοηθεί ως αμφισβήτηση της υποτιθέμενης αυτονομίας της τέχνης και των 

θεσμών και αποκάλυψη της σχέσης τους με τους ευρύτερους κοινωνικοοικονομικούς σχηματισμούς 

του σήμερα (Kwon, 2012). 

         Επομένως, ορμώμενη από ιδέες για πρωτοποριακές μορφές τέχνης - εγκαταστάσεις, 

performance, εννοιολογική τέχνη, τέχνη πολυμέσων - η νέα δημόσια συμμετοχική τέχνη 

περιλαμβάνει μια αναπτυγμένη ευαισθησία για το κοινό, την κοινωνική στρατηγική και την 

αποτελεσματικότητα. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τον καλλιτέχνη στο κοινό, από το 

αντικείμενο στη διαδικασία, από την παραγωγή στην πρόσληψη και δίνεται έμφαση στη σημασία 

μιας άμεσης, φαινομενικά αδιαμεσολάβητης συστράτευσης του καλλιτέχνη με ιδιαίτερες ομάδες 

κοινού. Οι εκπρόσωποι αυτής της τέχνης αποφεύγουν τους περιορισμούς, όχι μόνο των 

καλλιτεχνικών συμβάσεων, αλλά και των παραδοσιακών θεσμικών χώρων παραγωγής και 

αναπαραγωγής της τέχνης, όπως τα ατελιέ, τα μουσεία και οι γκαλερί. Επιλέγουν αντίθετα την 

ελευθερία να δουλεύουν σε μη συμβατικούς χώρους, με καθημερινούς ανθρώπους και να 

πραγματεύονται  θέματα, στο πνεύμα του Σπετσιώτικου Θεάτρου, που άπτονται της κοινωνικής και 

καθημερινής ζωής (Lacy, 1995). 

3. Συμπεράσματα 

Το Σπετσιώτικο Θέατρο έλαβε χώρα στην Ελλάδα το 1975, σε ένα μεταβατικό στάδιο, μόλις 

μετά την πτώση της δικτατορίας και  την έκρηξη των παγκόσμιων ειρηνευτικών ρευμάτων, τα 

αποκυήματα των οποίων φτάνουν στη χώρα έστω και ετεροχρονισμένα και λίγο πριν την έλευση της 

λαϊκίστικής δημαγωγίας της δεκαετίας του 1980, που εντάθηκε από την ρητορική των μέσων 

ενημέρωσης και, ενίοτε, των κομμάτων,  του lifestyle, της απαξίωσης της διανόησης από τα επίσημα 

ΜΜΕ και του ιδανικού της οικονομικής και επαγγελματικής καταξίωσης, ως μέσου επίτευξης της 

προσωπικής ευτυχίας. Υπήρχε, όμως, ακόμη χώρος για συλλογικές διεκδικήσεις, αμφισβήτηση του 

κατεστημένου, για εξωστρέφεια των διανοουμένων, για την εγκαθίδρυση μιας χειραφετητικής 

κοινωνίας που θα εγκλείει στους κόλπους της όλες τις μειονότητες. Τότε, μάλιστα, εμφανίστηκαν 

στην Ελλάδα για πρώτη φορά μαζί με το φεμινιστικό, έστω και σε υβριδική μορφή κινήματα για την 

οικολογία ή τους ομοφυλόφιλους. Κάποια από τα παραπάνω θέματα, όπως ο φεμινισμός, η υπόθεση 

της σεξουαλικής χειραφέτησης και η θεσμική κριτική ήταν τα βασικά αιτούμενα της κοινωνικής 

κριτικής των performance artists στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το μοτίβο το πρωτοποριακό θέατρο 

της Παπακωνσταντίνου πρόταξε τη συνεργατική σχέση θεατών και καλλιτεχνών που διεμβολίζει την 

παραδοσιακή ιεραρχική σχέση πομπού-δέκτη, συμβάλλοντας στη συγκρότηση της κοινότητας και 
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ενισχύοντας τη δυνατότητα ενσυναίσθησης και κατανόησης του άλλου. Αν και οι συμμετοχικές 

δράσεις της Παπακωνσταντίνου, όπως και της ομοτέχνου της Μαρίας Καραβέλα, δεν έφεραν τις 

απαιτούμενες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που πραγματεύονταν - όπως τόνισε η ίδια η 

δημιουργός πολύ αργότερα άρχισαν  να συζητούνται ή να επιλύονται τα σχετικά προβλήματα- 

ωστόσο, ήταν το πρώτο στο είδος του που έθεσε στον δημόσιο διάλογο θέματα που άγγιζαν την 

κοινωνική ευαλωτότητα σύμφωνα με τον ορισμό της εισαγωγής, ανοίγοντας τον δρόμο για τα 

συμμετοχικά projects με κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 2000 και 

έπειτα. Σκοπός επομένως της παρούσας μελέτης είναι η νοηματοδότηση των προτάσεων που 

προκύπτουν μέσα από τη σύγχρονη πρωτοποριακή τέχνη  για ένα νέο συμπεριφορικό μοντέλο μέσα 

στη δημόσια σφαίρα που θα συμβάλλει στον διάλογο για τη διαχείριση και βελτίωση των δυσχερών 

συνθηκών ζωής των κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Στεργίου Μαρία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 02. 50 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας εισήγηση είναι τα προγράμματα e-learning, τα οποία κυριαρχούν 

στον εκπαιδευτικό τομέα με στόχο την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων σε διάφορους 

τομείς τους οποίους επιλέγουν οι συμμετέχοντες σκοπός της εισήγησης είναι να διερευνήσει αν οι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Άσσου – 

Λεχαίου του Νομού Κορινθίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 επιλέγουν 

προγράμματα e-learning. Ταυτόχρονα, σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στο φύλο των εκπαιδευτικών και την επιλογή ενός τέτοιου προγράμματος, καθώς και να 

παρουσιάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την απροθυμία ή απόρριψη ενός e-learning 

προγράμματος. Το δείγμα αποτελείται από είκοσι (20) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου Άσσου – Λεχαίου κατά τη 

σχολική χρονιά 2020-2021. 

 

Λέξεις –κλειδιά: e-learning προγράμματα, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμια, εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμια 

Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος και οι περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης την υιοθετούν σε μια προσπάθεια 

να προσφέρουν εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο κοινό, όταν  αυτό δεν μπορεί να παρακολουθήσει 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Οι συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και η 

αδυναμία των συμβατικών μορφών εκπαίδευσης να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης 

πραγματικότητας, έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης. Η 

ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται συχνά τα τελευταία χρόνια ως ένας εναλλακτικός τρόπος 

εκπαίδευσης που ξεπερνά γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς και έχει ως στόχο την 

εξομάλυνση των προβλημάτων μάθησης σε οργανωτικά περιβάλλοντα, καθώς και τη διευκόλυνση 

των εργαζομένων μέσω της  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moore & Kearsley, 1996, Lionarakis, 

2003, Μπουρλετιδης, 2010). 

 Οι εξελίξεις στην οικονομία, τις κοινωνικές δομές και την τεχνολογία ευνοούν την ανάπτυξη 

συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται συσχέτιση στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών και της εκπαίδευσης (Λιοναράκης, 2001). Η διείσδυση των νέων  τεχνολογιών της 

πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο της εκπαίδευσης γίνεται με γρήγορους ρυθμούς. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση όλο και περισσότεροι φορείς να εμπλέκονται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και  να παρέχουν όσο  περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες αλλά και να διαμορφώνουν 

ευέλικτα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ως προς τον χρόνο και τον χώρο (Lieberman et al., 

2002).Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά συστήματα της Δύσης έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία στον 
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τρόπο παροχής της εκπαίδευσης που προσφέρουν με τη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης και όλο 

και περισσότερα e-learning προγράμματα είναι διαθέσιμα (Mallon, 2010, Bell & Federman, 2013).  

 Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποίησε  πρόγραμμα  e-

learning  (2004 - 2006), το οποίο αποσκοπούσε να βελτιώσει την ποιότητα στη βελτίωση των 

ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να ενισχύσει την πρόσβαση και 

τη συμμετοχή σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση 2318/2003/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, θεσπίστηκε ένα πολυετές 

πρόγραμμα (2004-2006) για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (ηλεκτρονική 

μάθηση). 

 Στην Ελλάδα πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) προσφέρουν προγράμματα 

υιοθετώντας την ηλεκτρονική μάθηση, τα οποία προσελκύουν αρκετούς εκπαιδευόμενους. Όπως 

αναφέρει η Βελιβάση (2011) το 90% των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν υιοθετήσει τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, το 10% των υπόλοιπων ιδρυμάτων εφαρμόζει ορισμένες 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής μάθησης ενώ το 67%  των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)  

χρησιμοποιεί παρομοίως τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής μάθησης. Η Ηλεκτρονική Μάθηση (e-

Learning) ή «Τηλεκπαίδευση» εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ εκπαιδευόμενων, όπως δηλαδή συμβαίνει σε μια 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία μπορεί να είναι: 

• με σύγχρονη συνεργασία (synchronous collaboration) χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

μορφές μάθησης και διδασκαλίας που απαιτείται η συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων και 

του εκπαιδευτή την ίδια χρονική στιγμή, αλλά όχι στον ίδιο χώρο. Η  αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους γίνεται σε πραγματικό χρόνο και οι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις 

και εκπαιδευτικό υλικό. Η τηλεδιάσκεψη μέσω παγκόσμιου Ιστού, η τηλεδιάσκεψη μέσω 

βίντεο, οι συνομιλίες μέσω chat, η τηλεφωνία μέσω VoIP, η ζωντανή αναμετάδοση διαλέξεων 

με live streaming, τα online σεμινάρια (webinars) κ.α. όλα αποτελούν μορφές σύγχρονης 

μάθησης (Moore, & Kearsley, 2005). 

• με ασύγχρονη συνεργασία (asynchronous collaboration) χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

μορφές μάθησης και διδασκαλίας που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες και σε 

διαφορετικό χρόνο. Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή του 

εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι 

στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέγουν 

μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συγκεντρώνουν το 

εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι βιντεοδιασκέψεις, τα 

φόρουμ κ.α. αποτελούν μορφές ασύγχρονης μάθησης( Hrastinski, 2008, Moore & Kearsley, 

2005). 

 2. Κυρίως μέρος 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει  αν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  των σχολείων του Δήμου Άσσου – Λεχαίου  του Νομού Κορινθίας 

επιλέγουν προγράμματα e-learning και ταυτόχρονα να ερευνήσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο 

φύλο  των εκπαιδευτικών και την επιλογή ενός τέτοιου προγράμματος. Τέλος, εξετάστηκε ο πιο 

συχνός παράγοντας, ο οποίος ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην απόρριψη ενός e-learning 

προγράμματος.  

Τα ερωτήματα ήταν: 

Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης) των σχολικών 

μονάδων του Δήμου Άσσου – Λεχαίου του Νομού Κορινθίας  e- learning προγράμματα για τις 

επιμορφώσεις τους; 

Πώς σχετίζεται  το φύλο των εκπαιδευτικών κατά την επιλογή ενός e-learning προγράμματος; 

http://eprl.korinthos.uop.gr/wiki/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://eprl.korinthos.uop.gr/wiki/index.php/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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 Ποιος παράγοντας είναι ο πιο συχνός που επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να απορρίψουν 

την παρακολούθηση ενός e-learning προγράμματος;  

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας, κρίθηκε απαραίτητη η συγγραφή ενός 

ερωτηματολογίου και η συμπλήρωση του από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Άσσου-Λεχαίου του Νομού Κορινθίας.  

 Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο του γραπτού και ανώνυμου  ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια, για να μελετηθεί αν οι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων του Δήμου Άσσου –Λεχαίου επιλέγουν προγράμματα e-learning για τις 

επιμορφώσεις τους, καθώς και αν υπάρχει συσχέτιση του φύλου των εκπαιδευτικών στην επιλογή 

τέτοιων  προγραμμάτων. Τέλος, θα διερευνηθεί ο πιο συχνός παράγοντας που ωθεί τους 

εκπαιδευτικούς να αρνηθούν  να παρακολουθήσουν  ένα πρόγραμμα e-learning.  

  Το ερωτηματολόγιου συντάχθηκε προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα με τίτλο: 

«Εκπαιδευτικοί και συμμετοχή σε e-learning προγράμματα». Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στα σχολεία 

του Δήμου Άσσου – Λεχαίου του Νομού Κορινθίας.   

 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) ερωτήσεις για τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίες έχουν ομαδοποιηθεί σε τρία μέρη και περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για 

τις ερωτήσεις κλειστού τύπου στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος γίνεται χρήση  της κλίμακας Likert, 

η οποία απεικονίζει πέντε σημεία. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν σημειώνοντας ένα 

από τα πέντε σημεία που τους δίνονται σε κάθε ερώτηση. Για την ανάλυση των ερωτήσεων γίνεται 

η εξής αντιστοιχία:  α) στο «Καθόλου»  δίνεται ο αριθμός 1, στο «Λίγο» ο αριθμός 2, στο «Αρκετά» 

ο αριθμός 3, στο «Πολύ» ο αριθμός 4 και στο «Πάρα πολύ» ο αριθμός 5  και β) στο «Πάρα πολύ 

καλή»  δίνεται ο αριθμός 1, στο «Πολύ καλή» ο αριθμός 2, στο «Μέτρια» ο αριθμός 3, στο «Καλή» 

ο αριθμός 4 και στο «Κακή» ο αριθμός 5. 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων 

του Δήμου Άσσου-Λεχαίου του Νομού Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Το δείγμα 

αποτελείται από είκοσι (20) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

κατανομή του φύλου παρουσιάζεται στο Γράφημα 1.   

 

 
 

Γράφημα 1 

 

Για την επιλογή του δείγματος, που έγινε με τη μέθοδο της επιλεκτικής δειγματοληψίας, διότι 

οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της περιοχής 

που διαμένω, ήταν τα διαθέσιμα άτομα που δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα που 

πραγματοποιώ (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

Το είδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν συσχετιστική και η ερευνητική στρατηγική 

ήταν η ποσοτική, διότι με αντικειμενικό τρόπο διερευνήθηκε  ποια σχέση υπήρχε μεταξύ του φύλου 

των εκπαιδευτικών και της συμμετοχής τους σε ένα e-learning πρόγραμμα. Η έρευνα αποτελείται 

από τις εξής μεταβλητές: το φύλο των εκπαιδευτικών, είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία 

επηρεάζει την επιλογή ενός προγράμματος e-learning από τους εκπαιδευτικούς. Ως ελεγχόμενη 

μεταβλητή ορίζεται η ιδιότητα τους δείγματος των συμμετεχόντων, δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες 
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είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  των σχολείων του Δήμου 

Άσσου -Λεχαίου  του Νομού Κορινθίας, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014). 

Στην έρευνα επιδιώχθηκες να διερευνηθούν αν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 στα σχολεία του 

Δήμου Άσσου – Λεχαίου, επιλέγουν τα e-learning προγράμματα, αν αυτή η επιλογή τους για 

συμμετοχή σε ένα e-learning πρόγραμμα διαφοροποιείται με βάση το φύλο τους και τέλος όσοι και 

όσες εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει μέρος σε ένα e-learning πρόγραμμα ποιον λόγο επικαλούνται πιο 

συχνά.  

3. Αποτελέσματα 

 Τα δεδομένα προκύπτουν από τις πέντε πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί, 14 γυναίκες και 6 άντρες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

γενικά στοιχεία του δείγματος που μελετήθηκε και αφορούν τη σχολική βαθμίδα την οποία 

υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.  ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και  τη μόρφωση (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1 Στοιχεία Δείγματος 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

Ν 16 4 

 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 22-30 31-40 41-50  

Ν 12 3 5  

 
ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 1-5 6-11 12-15 >20 

Ν 10 5 3 2 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΝΩΤΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ν 2 11 6 1 

 

Από το δεύτερο μέρος του ερωτηματολόγιου συλλέχτηκαν δεδομένα σχετικά με πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορούσε στο αν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου Άσσου – Λεχαίου, επιλέγουν 

τα e-learning προγράμματα για τις επιμορφώσεις τους. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας 

σημαντικό ήταν οι συμμετέχοντες να απαντήσουν σε δέκα (10) ερωτήσεις.  

Το βασικό  ερώτημα του δεύτερου μέρους ήταν αν γνωρίζουν τα e-learning προγράμματα. 

Δευτερευόντως ερωτήθηκαν για το αν έχουν λάβει μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σε αυτό το 

σημείο είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι οι ερωτήσεις  14 και 15  απαντήθηκαν από όσους είχαν  λάβει 

συμμετοχή σε κάποιο e-learning πρόγραμμα.    

Η ερώτηση 6 από το ερωτηματολόγιο εξέταζε το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια. Το Γράφημα 2 παρουσιάζει την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να 

επιλέγουν αυτά τα προγράμματα. 
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Γράφημα  2. Ποσοστό συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

Στο  Γράφημα 3 παρουσιάζεται η συχνότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια, η οποία 

διαμορφώνεται με τη χρήση της κλίμακας Likert ως εξής: «Λίγο», «Αρκετά»  και «Πολύ».  

 

 

 
Γράφημα  3. Συχνότητα Συμμετοχής  

 

Η κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο  διερευνήθηκε 

από τις ερωτήσεις 8 και 9 με όλους τους συμμετέχοντες τα απαντούν θετικά είχαν όλοι.  Η γνώση 

της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου εξετάστηκαν στις  στην ερωτήσεις 10 και 

11. Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το Γράφημα 4.  

 

 
Γράφημα 4. Γνώση χρήσης Η/Υ 

 

Η γνώση των συμμετεχόντων για  τα e-learning προγράμματα διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το 

Γράφημα 5. Τα ποσοστά προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση 11.  
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Γράφημα 5. Γνώση των e-learning προγραμμάτων 

 

Το ποσοστό για την παρακολούθηση κάποιου e-learning προγράμματος διερευνήθηκε με την 

ερώτηση 12 και οι  απαντήσεις που δόθηκαν διαμόρφωσαν τα εξής αποτελέσματα: 50% στις 

δηλώσεις «Ναι» και 50% στις δηλώσεις «Όχι». 

 Οι ερωτήσεις 14 και 15 απαντήθηκαν μόνο από τους συμμετέχοντες που είχαν 

παρακολουθήσει ένα e-learning πρόγραμμα, δηλαδή μόνο δέκα (10) άτομα απάντησαν. Εξετάστηκε 

η συχνότητα συμμετοχής των δέκα (10) ερωτηθέντων. Τα ποσοστά είναι:  50% δήλωσαν «Λίγο» και  

50% «Αρκετά».  

 Οι δέκα συμμετέχοντες στη συνέχεια κλήθηκαν να δηλώσουν τον αριθμό των e-learning 

προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει. Τα αποτελέσματα  παρουσιάζονται  στο Γράφημα 6. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 ως 3 4 ως 6 > 7

1 ως 
3
4 ως 
6

 
Γράφημα 6. Αριθμός e-learning προγραμμάτων 

 

 Η συσχέτιση του φύλου των εκπαιδευτικών κατά την επιλογή ενός e-learning προγράμματος, 

αποτελεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας. Οι απαντήσεις που διαμόρφωσαν τα ποσοστά 

στηρίχθηκαν στην ερώτηση 13. Από το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, δηλαδή από τα είκοσι 

(20) άτομα που ερωτήθηκαν μόνο τα δέκα (10) δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει ένα τέτοιο 

πρόγραμμα. Από τα δέκα (10) άτομα τα οκτώ (8)  ήταν γυναίκες και τα τρία (3) ήταν άντρες. Τα 

ποσοστά με βάση το φύλο παρουσιάζονται στο Γράφημα 7.  
 

 
 

Γράφημα 7. Ποσοστό συμμετοχής  με βάση το φύλο  
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Ταυτόχρονα, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε και ο βαθμός  ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν λάβει μέρος σε κάποιο e-learning πρόγραμμα. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν δείχνουν ότι το 30% των συμμετεχόντων ένιωσε ικανοποιημένο «Λίγο», το 20%  

«Αρκετά» και το 50% «Πολύ». Για τις δηλώσεις «Καθόλου» και «Πάρα πολύ» δεν υπήρξε απάντηση. 

 Το τρίτο ερώτημα της παρούσας ερευνητικής εργασίας επιδιώκει να διερευνήσει ποιος είναι ο 

πιο συχνός παράγοντας που ωθεί τους εκπαιδευτικούς να απορρίπτουν και να μην δηλώνουν 

συμμετοχή στα e-learning προγράμματα. Στην ερώτηση κλήθηκαν να απαντήσουν μόνο οι 

συμμετέχοντες, οποίοι δεν είχαν λάβει  συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή δέκα (10) από 

τους είκοσι (20) που συμμετείχαν στην έρευνα. Η ερώτηση 17 διατυπώθηκε ως εξής: Για ποιο λόγο 

δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο e-learning πρόγραμμα το έχετε κάνει; Οι δοσμένες επιλογές ήταν: 

έλλειψη εξοπλισμού (Η/Υ) 

Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο  

Λόγοι οικονομικοί 

Άλλο (εδώ οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν οτιδήποτε ήθελαν)  

Τέσσερις (4) από τους δέκα στην επιλογή  « Άλλο» συμπλήρωσαν την «έλλειψη χρόνου», ενώ 

οι υπόλοιποι έξι (6) επέλεξαν την επιλογή 3 «Λόγοι οικονομικοί», δηλαδή το 40% δηλώνει ότι για 

λόγους περιορισμένου χρόνου δεν έχει παρακολουθήσεις ένα e-learning πρόγραμμα, ενώ το 60% για 

λόγους οικονομικούς (Πίνακας 11) .   

   
Πίνακας  2: Ο πιο συχνός παράγοντας μη συμμετοχής σε e-learning πρόγραμμα 

 Δηλώσεις Συχνότητα Ποσοστό % 

 Έλλειψη 

χρόνου 

4 40% 

 Λόγοι 

οικονομικοί 

6 60% 

    

 Σύνολο 10 100% 

4.Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να δώσει απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα που τέθηκαν 

και αφορούσαν την επιλογή e-learning προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς. Από το δείγμα της 

έρευνας καταδεικνύεται το φαινόμενο ότι το 50% των εκπαιδευτικών της  Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Άσσου-Λεχαίου του Νομού 

Κορινθίας   παρακολούθησε  e- learning προγράμματα.   

Στα αποτελέσματα που αφορούσαν  το φύλο των εκπαιδευτικών και την επιλογή ενός e-

learning προγράμματος εξάχθηκαν τα εξής: παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών 

(70%) από ότι των άντρων (30%) σε επιμορφωτικά προγράμματα e-learning.  

 Tέλος, εξετάστηκε ο πιο συχνός παράγοντας  που επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

απορρίψουν την παρακολούθηση ενός e-learning προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας είχαν 

τέσσερις επιλογές:  α) έλλειψη εξοπλισμού (Η/Υ),  β) αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο, γ) λόγοι 

οικονομικοί και δ) Άλλο. Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: το 60%  επέλεξαν του 

οικονομικούς λόγους και το 40% την έλλειψη χρόνου.  

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις έρευνες που ανασκοπήθηκαν και ο πιο συχνός παράγοντας 

που αποτρέπει  τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν ένα e-learning πρόγραμμα για τις επιμορφώσεις 

τους είναι οικονομικοί λόγοι. Σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι αυτοί οι δυο λόγοι – παράγοντες επιδρούν 

ουσιαστικά στους εκπαιδευτικούς, ώστε να απορρίπτουν την παρακολουθήσει σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, εφόσον όλοι τους είχαν στη διάθεση τους εξοπλισμό (Η/Υ) και σύνδεση στο διαδίκτυο 

βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίησης ενός e-learning προγράμματος.    
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

Πολυχρονίου Ανδρομάχη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

 

Τσιομάνη Ευαγγελία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ87.09 

 

Περίληψη  

Η Ελληνική κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο ποικιλόμορφη. Παρατηρώντας το θέμα της 

διαφορετικότητας ως ευκαιρία ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και όχι ως απειλή, η αναγκαιότητα 

της ομαλής ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση γίνεται συνείδηση .Η 

http://www.bersin.com/uploadedFiles/121410_ES_LMS2011_DM_Final.pdf
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παρούσα εργασία εξετάζει την ταυτότητα των ομάδων αυτών και μέσω της επισκόπησης της 

βιβλιογραφίας, διερευνώνται πολιτικές και πρακτικές για την ένταξη των παιδιών αυτών στα 

Ελληνικά σχολεία αλλά και για τους τρόπους που τα αντιμετωπίζουν.  Χρησιμοποιήσαμε τα 

αποτελέσματα ερωτηματολογίου που δόθηκε σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

διακρίναμε τις στάσεις εκπαιδευτικών και συμμαθητών απέναντι στις ομάδες αυτές. Τέλος , 

συμπεράναμε ότι σε μεγάλο βαθμό η ένταξη των ομάδων αυτών στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί 

ομαλά από την πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών.  

Υπάρχουν βέβαια μεμονωμένα περιστατικά ύπαρξης ρατσιστικών φαινομένων στα σχολεία 

απέναντί τους ,μικρής κλίμακας ωστόσο, γεγονός ελπιδοφόρο αφού η πλειονότητα εκπαιδευτικών 

και παιδιών είναι στο πλευρό αυτών των ομάδων.  

 

Λέξεις κλειδιά: ένταξη, ευάλωτες ομάδες, αποκλεισμός, προκλήσεις 

1.Εισαγωγή 

Η κύρια πρόκληση  για την εκπαιδευτική κοινότητα σήµερα είναι η οργανική 

ενσωμάτωση του συνόλου των µαθητών στους κόλπους της ,δημιουργώντας «ένα σχολείο για 

όλους» που θα φροντίσει ώστε όλοι οι µαθητές 

του ανεξαρτήτως εθνοτικής, γλωσσικής, πολιτισµικής, θρησκευτικής, 

κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης να αποκτήσουν συνείδηση πολίτη.  

Έτσι λοιπόν στην παρούσα εργασία αναφέρουμε ποιες θεωρούνται οι ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες στην εκπαίδευση και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν, αναφερόμαστε στις πολιτικές και 

πρακτικές που εφαρμόζονται στα Ελληνικά σχολεία για την ομαλή τους ένταξη και στην έρευνα την 

οποία πραγματοποιήσαμε, το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

έρευνάς μας.  

2.Κύριο μέρος 

Κοινωνικά Ευάλωτες ομάδες στην εκπαίδευση και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά 

   την ένταξή τους στα Ελληνικά σχολεία 

2.1.Παιδιά μεταναστών και οι προκλήσεις τους 

Στα ελληνικά σχολεία υπάρχουν πολλοί μαθητές από διαφορετικές χώρες. Ο αριθμός των 

ξένων μαθητών εκτιμάται περίπου στο 1,445,104. 

Οι μαθητές αυτοί αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ετοιμάζοντας τους εαυτούς τους 

για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Οι  μαθητές με μεταναστευτικό ιστορικό αντιμετωπίζουν έναν αριθμό προκλήσεων, σε βαθμό 

που μπορεί να επηρεάσει την εκμάθηση και την εξέλιξή τους . 

Κατωτέρω αναφέρονται κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν: 

Πρωτίστως χρειάζεται να αποκτήσουν μια καινούρια γλώσσα, νέους κανόνες και νέο σύστημα στο 

σχολείο. Αυτές οι καταστάσεις επιφέρουν τεράστιο άγχος σε αυτούς.  

Δευτερευόντως ,αυτό το μεταναστευτικό σύστημα επηρεάζει την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση 

, συμπεριλαμβανομένου και του περιορισμένου εύρους της αρχικής εκτίμησης η οποία δεν λαμβάνει 

υπόψη πάντα τα ακαδημαϊκά ,κοινωνικά, συναισθηματικά θέματα ,καθώς και αυτά της υγείας .Για 

να τα εκφράσουν , χρειάζονται τις δικές τους συνθήκες .Εξαιτίας της ανεπαρκούς μαθησιακής 

υποστήριξης και της έλλειψης κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης δυσκολεύονται να 

ζήσουν την δική τους ζωή. 

Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε αυτήν την ομάδα ανήκουν και τα παιδιά 

ρομά γιατί αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.  
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2.2.Παιδιά με ειδικές ανάγκες (Αυτισμός, αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες) και οι 

προκλήσεις τους 

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως ο ήπιος αυτισμός ,μαθησιακές δυσκολίες ,κινητικές και 

ακουστικές δυσκολίες που συναντώνται σε ένα γενικό εκπαιδευτικό σχολείο ,μπορούν να 

αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις μέσα στην τάξη. 

 

• Νοητικές καθυστερήσεις επεξεργασίας . 

• Θέματα αισθητηριακής αντίληψης . 

• Ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων. 

• Δυσκολίες έκφρασης. 

• Δυσκολίες κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

Τα θέματα επεξεργασίας είναι όμοια με τον τρόπο που μπορεί να λειτουργήσουμε όταν μας 

μιλούν σε μια ξένη γλώσσα με την οποία έχουμε μόνο την υποτυπώδη εξοικείωση .Είναι σαν να 

μιλάει ένας γηγενής ομιλητής ,όπου έχουμε να μεταφράσουμε τις λέξεις σε αυτές που  

καταλαβαίνουμε και κατέχουμε και χάνουμε πολλά από όσα έχουν ειπωθεί. 

Δεύτερον, θέματα αισθητηριακής αντίληψης. Ένα παιδί μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο 

σε συγκεκριμένους ήχους ,να έχει μια φτωχή αίσθηση της ισορροπίας και έλλειψη της αίσθησης του 

βάθους και\ή να μην μπορεί να ανεχτεί συγκεκριμένες γεύσεις και υφές φαγητού. Εξαιτίας του 

ελλείμματος κοινωνικών δεξιοτήτων, μπορεί να είναι θλιβερό ότι χωρίς εκπαίδευση και επαρκή 

ευσυνειδησία ,ακόμα και οι καλοί δάσκαλοι εκπίπτουν σε καταπίεση και μερικές φορές ακόμα και 

σε συμπεριφορές εκφοβισμού με το παιδί που πάντα υστερεί και είναι παράξενο. Τα ελλείμματα 

κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να κάνουν έναν μαθητή με αυτισμό, το περίεργο παιδί. 

Τέλος, υπάρχουν οι μαθησιακές και οι κινητικές δυσκολίες. Για εκείνα τα παιδιά που διαθέτουν 

την πνευματική ικανότητα να λειτουργούν στη γενική τάξη, οι δεξιότητες ομιλίας και γλώσσας 

μπορούν ακόμη να παρουσιάσουν ορισμένα εμπόδια. Και οι προκλήσεις σχετικά με τις κινητικές 

δεξιότητες μπορεί να παρουσιαστούν ως αδυναμία. 

3.Πολιτικές και πρακτικές ένταξης των παιδιών κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στα Ελληνικά 

   σχολεία 

3.1. Η έννοια της κοινωνικής συμπερίληψης 

«Συμπερίληψη είναι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι όπου όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα 

από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν, τοποθετούνται σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης 

κατάλληλες για την ηλικία που βρίσκονται στα σχολεία της γειτονιάς τους για να λάβουν υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευση, παρεμβάσεις και υποστήριξη που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στην 

επιτυχία στο βασικό πρόγραμμα σπουδών (Bui, Quirk, Almazan, & Valenti, 2010; Αλκουραίνι και 

Γκουτ, 2012)». 

Θεωρείται μία διαδικασία για την ανταπόκριση στην ποικιλομορφία των αναγκών όλων των 

παιδιών, των νέων και των ενηλίκων μέσω της αυξημένης συμμετοχής στην καλλιέργεια της μάθησης 

και της εξάλειψης του αποκλεισμού μέσα από την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει αλλαγές και 

τροποποιήσεις στο περιεχόμενο, τις προσεγγίσεις, τις δομές των στρατηγικών, με κοινό όραμα που 

να καλύπτει όλα τα παιδιά με την πεποίθηση ότι αποτελεί ευθύνη του συστήματος η εκπαίδευση 

τους. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την μείωση του 

εκπαιδευτικού αποκλεισμού και τη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Slee & Allan, 2001). Θεωρείται τα τελευταία χρόνια πρωταρχική εκπαιδευτική επιλογή καθώς 

ευθυγραμμίζεται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημιουργία μίας πιο 

συνεκτικής κοινωνίας. 
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Η έννοια της συμπερίληψης, δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής, αλλά 

όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την εθνική ή πολιτισμική προέλευση, τη γλώσσα, το φύλο, οι 

οποίοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, με σεβασμό και έχουν τις ίδιες ευκαιρίες (Barton, 2003, Winter & 

O’Raw, 2010).  

H συμπεριληπτική εκπαίδευση προϋποθέτει:  

• Μετάβαση από ένα μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας σε ένα μοντέλο ίσων ευκαιριών και 

δικαιωμάτων . 

• Άρση των προκαταλήψεων . 

• Αποδοχή της διαφορετικότητας . 

• Επανεξέταση των αξιών και των στόχων της εκπαίδευσης . 

• Ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση . 

• Σχεδιασμό νέων αναλυτικών προγραμμάτων . 

• Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Ζώνιου – Σιδέρη 1998 αναφορά στο Κουτσούκη, 2011).  

3.2. Οι ΖΕΠ στην Ελλάδα, νομοθεσία και λειτουργία 

Βασισμένες στη λογική της θετικής διάκρισης των αντίστοιχων προγραμμάτων στη Γαλλία, 

Αγγλία και Κύπρο, με ένα εντελώς διαφορετικό θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο, οι Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, εντάσσονται και λειτουργούν συμπληρωματικά και σε συνέργεια με 

τα προγράμματα ένταξης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, την εκπαίδευση των παιδιών 

Ρομά και την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων. 

 Ο Νόμος 3879/2010 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β) (ΦΕΚ 163Α / 2010) εισήγαγε τις 

«Εκπαιδευτικές Ζώνες Προτεραιότητας» (ZEΠ) για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων 

των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Ο στόχος των τάξεων υποδοχής ZEΠ είναι η ενεργός και αποτελεσματική εκπαίδευση 

συμμετοχικών μαθητών πρωτοβάθμιας ηλικίας που έχουν λίγη ή καθόλου γνώση ελληνικών (Ρομά, 

αλλοδαποί, πρόσφυγες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κ.λπ.) για να τους επιτρέψουν να 

συμπεριληφθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Το θεσμικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές σειρές μαθημάτων εντός του σχολικού 

χρονοδιαγράμματος: Τάξεις υποδοχής (TY) I ZEΠ και II ZEΠ. 

Οι τάξεις υποδοχής I ZEΠ προορίζονται για μαθητές με ελάχιστο ή μηδενικό επίπεδο 

ικανότητας στην ελληνική γλώσσα. Διαρκεί για ένα σχολικό έτος, αλλά μπορεί να παραταθεί. 

Προσφέρει ένα εντατικό μάθημα ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές που παρακολουθούν τις τάξεις 

υποδοχής I ZEΠ παρακολουθούν επίσης ορισμένα μαθήματα στην τάξη τους (π.χ. φυσική αγωγή, 

τέχνες). Οι τάξεις υποδοχής II ZEΠ προορίζονται για μαθητές με μέσο επίπεδο ικανότητας στην 

ελληνική γλώσσα, αλλά μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες σε μια γενική τάξη. Οι μαθητές που 

παρακολουθούν τις τάξεις υποδοχής II ZEΠ υποστηρίζονται στην ελληνική γλώσσα και / ή σε άλλα 

θέματα, είτε στην γενική τάξη με παράλληλη υποστήριξη (δεύτερος δάσκαλος στην τάξη) είτε εκτός 

της γενικής τάξης. Η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου καθώς και στην κατανόηση 

και παραγωγή του γραπτού λόγου δηλαδή στο μάθημα της γλώσσας, στο οποίο οι ώρες είναι 

αυξημένες σε σχέση με τα «κανονικά» σχολεία. Ενώ ένα παιδί μεσοαστικής τάξης μαθαίνει από 

μικρή ηλικία να εκφράζει τα συναισθήματά του και τις επιθυμίες του μέσω του λόγου, και όταν πάει 

στο σχολείο χρησιμοποιεί ήδη τη σχολική γλώσσα, το παιδί ενός κατώτερου κοινωνικού στρώματος 

μπαίνει σε μία διαδικασία «μετάφρασης» της σχολικής γλώσσας, γεγονός που το οδηγεί σε μία 

καθυστερημένη αντίδραση στη σχολική διαδικασία., με αποτέλεσμα τη μείωση των δυνατοτήτων 

των παιδιών αυτών για υψηλής ποιότητας μόρφωση και την αύξηση των ανισοτήτων (Ρέππα, 2014).  
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3.3. Συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες στην 

Ελλάδα 

Έως την ηλικία των 22 ,άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορούν να λάβουν 

εκπαίδευση σε πληθώρα σχολείων χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα προγράμματα. Πριν την  

ένταξή τους στο σχολείο, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αξιολογούνται σε ένα κέντρο αξιολόγησης. Η 

εκπαίδευση για ειδικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία ,μπορεί να προσφερθεί: 

 

• Σε αίθουσες που περιλαμβάνονται στο γενικό σχολείο. 

• Σε σύγχρονες αίθουσες με εξατομικευμένη υποστήριξη . 

• Σε ειδικά σχολεία. 

• Σε ειδικές αίθουσες μέσα σε νοσοκομεία ή ιδρύματα. 

• Στο σπίτι. 

Καθώς η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες προσφέρεται και στα γενικά και στα 

ειδικά σχολεία ,η έμφαση δίδεται στην ένταξή τους εντός των δημόσιων σχολείων ,έτσι ώστε τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες να μπορούν να ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους μαθητές. Η 

υποστηρικτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές αποτελείται από την παρακολούθησή τους σε 

ειδικό πρόγραμμα της γλώσσας ,μαθηματικά ,φυσική, χημεία και ξένη γλώσσα.. 

Για να τοποθετηθεί ένα παιδί σε ένα ελληνικό πρόγραμμα για ειδικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων της Δυσλεξίας και προγραμμάτων Διαταραχής παρακολούθησης, πρέπει να 

αξιολογούνται σε ένα κέντρο αξιολόγησης (Διαφορική Διάγνωση, Διάγνωση και Υποστήριξη για 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, ΚΕΣΥ) ή 

σε μια εγκεκριμένη παιδιατρική ή ψυχιατρική εγκατάσταση ,για να αποκτήσουν πιστοποίηση των 

προβλημάτων τους. 

Βάσει νόμου, κάθε νόμος στην Ελλάδα (54 συνολικά) έχει μία ομάδα αξιολόγησης που 

αποτελείται από καθηγητές δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγο και γιατρό, 

καθώς και φυσιοθεραπευτές και εργαζόμενους στο σχολείο. Τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια 

συμπερίληψης που γίνεται από τα Ελληνικά σχολεία γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής πολλών 

παιδιών με ειδικές ανάγκες   στις τάξεις γενικής παιδείας με τη βοήθεια της παράλληλης στήριξης 

μέσα στην τάξη. 

3.4. Παράλληλη στήριξη 

Το 2012, η Ελλάδα επικύρωσε την UNCRPD.  Για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να 

μπορούν να μορφωθούν ή να επανεκπαιδευτούν σε γενικά σχολικά περιβάλλοντα, στην βελτίωση της 

κοινωνικής αποδοχής και ανοχής τους, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα τους σε όλες 

τις υποδομές (κτίριο, εκπαιδευτικό υλικό, ΤΠΕ) και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 (άρθρο 6 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε), οι μαθητές με 

αναπηρία ή / και με ΕΕΑ, μπορούν να λάβουν εκπαίδευση στις ακόλουθες τάσεις: σε μια γενική τάξη, 

υποστηριζόμενη από τον καθηγητή της τάξης. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης είναι για μαθητές με ήπιες 

μαθησιακές δυσκολίες · σε μια γενική τάξη με εξατομικευμένη παράλληλη υποστήριξη, που 

παρέχεται από καθηγητές ειδικής αγωγής. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης παρέχεται σε: μαθητές που 

μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών στην τάξη, με την κατάλληλη εξατομικευμένη 

υποστήριξη · μαθητές με πιο σοβαρή ΕΕΑ όταν δεν υπάρχει άλλο ειδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(ειδικό σχολείο, τάξη χωρίς αποκλεισμούς) στην περιοχή τους ή όταν η παράλληλη υποστήριξη 

γίνεται απαραίτητη (με βάση την έκθεση ΚΕΣΥ-Κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής 

υποστήριξης) λόγω των αναγκών του μαθητή  

Αυτοί οι τύποι βασικών παροχών καλύπτουν τις ανάγκες της πλειονότητας των μαθητών με 

αναπηρίες ή / και ΕΕΑ.  
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Οι μαθητές με αναπηρίες ή / και οι ΕΕΑ (εκτός από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) 

διανέμονται σε τάξεις του ίδιου βαθμού, έτσι ώστε να μην παρευρίσκονται περισσότερα από ένα σε 

κάθε τάξη. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο μέγιστος αριθμός μαθητών στην τάξη μπορεί να μειωθεί 

κατά τρεις. Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που παρακολουθούν μια γενική 

τάξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και δεν υπάρχει τάξη χωρίς 

αποκλεισμούς στο σχολείο, τότε ο αριθμός των μαθητών στην τάξη μπορεί να μειωθεί κατά τρεις 

(Νόμος 4452/2017, άρθρο 11). 

4.Έρευνα 

Η έρευνά μας είναι ποσοτική, αφού χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο, ώστε να συλλέξουμε 

τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε μέσα από ένα σχετικά μεγάλο πληθυσμό δείγματος και να 

διερευνήσουμε σε βάθος το θέμα της έρευνάς μας μέσα από αριθμητικά δεδομένα και στατιστικές 

μεθόδους. Σκοπός της έρευνας μας ήταν να εξετάσουμε την στάση των εκπαιδευτικών και των 

παιδιών όσον αφορά τη συμπερίληψη των παιδιών από κοινωνικές ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά 

μεταναστών και παιδιά με ειδικές και μαθησιακές ανάγκες. (θα παραθέσουμε το ερωτηματολόγιο 

στο παράρτημα) 

4.1.Μεθοδολογία έρευνας  

Για την ποσοτική μας έρευνα ,χρησιμοποιήσαμε ως ερευνητικό εργαλείο ερωτηματολόγια με 

βάση τα οποία συλλέξαμε, αναλύσαμε και καταγράψαμε δεδομένα και στοιχεία που δόθηκαν από 

εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα σε διάρκεια δύο μηνών. 

 

4.2.Αποτελέσματα της έρευνας  

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας το 93% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. Η ηλικία 

κυμάνθηκε στο 40% στις ηλικίες 22-30 ,το 40% 30 με 40, και ένα 20% άνω των 40. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ήταν νηπιαγωγοί. 

Το 96% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η ένταξη των παιδιών από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 

πρέπει να ξεκινήσει από το νηπιαγωγείο. 

Ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να μας πουν πώς πιστεύουν ότι θα πετύχει η ομαλή ένταξη 

των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση και πήραμε διάφορες απαντήσεις. 

Συγκεκριμένα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είπαν ότι το σημαντικότερο είναι η αγάπη, η 

υπομονή, συνεργασία με τους γονείς, και επιμονή. 

Αρκετοί αναφέρθηκαν στη διαθεματική προσέγγιση και ανάλυση του προβλήματος ,διαδικασία 

που προϋποθέτει συμμετοχή και καλής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μελών του σχολείου - 

οικογένειας και εμπλεκομένων ειδικοτήτων (όπως λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, και ψυχολόγου), 

ώστε να ερμηνεύεται το εκάστοτε ζήτημα ή πρόβλημα μέσω πολύπλευρης διερεύνησης και γνώσης 

που άπτονται πολλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Αλαχιώτης , 2002). 

Επιπλέον κάποιοι είπαν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να ενταχθούν με την βοήθεια ειδικών 

υποδομών και υλικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές τους. Δηλαδή ράμπες, μπράιλ,εργαλεία 

συμβόλων ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες με τον δικό τους τρόπο. Και για τα παιδιά μεταναστών 

μπορούμε να εντάξουμε το υπόλοιπο πλαίσιο της τάξης στον δικό τους πολιτισμό ώστε όλοι να 

μαθαίνουν κάτι. Ακόμη μία σημαντική άποψη των εκπαιδευτικών ήταν ότι πρέπει να γίνει πιο 

συστηματική και εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να γνωρίζουν πραγματικά πώς 

μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Τέλος δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανάγκη να μάθουν τα 

υπόλοιπα παιδιά να σέβονται τη διαφορετικότητα και να συνεργάζονται με όλους με τη συνδρομή 

φυσικά ειδικών όπως ψυχολόγων και επικοινωνιολόγων. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι η εμπλοκή των γονέων στην ένταξη είναι απαραίτητη. 
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Τα οφέλη της ομαλής ένταξης των παιδιών που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες 

σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας δόθηκαν, ήταν αρχικά η καλύτερη κοινωνικοποίηση και 

αποδοχή τους. Δεύτερον η ανάπτυξη των γνωστικών ,συμπεριφορικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων 

τους. Τρίτον αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου οι έννοιες αγάπη προς τον άλλο, αποδοχή της 

διαφορετικότητας, σεβασμός, συνύπαρξη, ενσυναίσθηση, ισότητα, συνεργασία και αλληλοεκτίμηση 

ανάμεσα σε όλα τα παιδιά αξίες που θα τους χρειαστούν σε όλη τους τη ζωή ως ενεργά μέλη της 

κοινωνίας. Επιπλέον μείωση του αποκλεισμού και στιγματισμού τους, απόκτηση αυτοπεποίθησης 

και εμπιστοσύνης προς τους άλλους και αποφόρτιση των γονέων τους. 

Στην ερώτηση τι θα πρέπει να κάνει το σχολείο ώστε να βοηθήσει τα παιδιά αυτά στην ομαλή 

τους ένταξη οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν: 

• Εξασφάλιση κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και προσωπικό. 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση των μαθητών. 

• Δημιουργία συνεργατικού κλίματος μεταξύ εκπαιδευτικών και δημιουργία 

συμπεριληπτικής κουλτούρας. 

• Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με σεμινάρια στους γονείς . 

• Να βλέπει το σχολείο τα παιδιά αυτά ως προσωπικότητες και όχι ως αριθμούς. 

• Αρχικά να αποδεχτεί την ύπαρξη της ποικιλομορφίας που ενυπάρχει σε κάθε κοινωνική 

ομάδα, για να έχει την ευελιξία να εκτιμήσει την γνωστικο-συναισθηματική επιτυχία και 

πρόοδο με παράγοντες ανεξάρτητους από το μέσο όρο. 

• Να εφαρμόσει το νόμο που ορίζει στα σχολεία με παιδιά με ιδιαιτερότητες να υπάρχει 

συνεργασία με παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, 

φυσικοθεραπευτές. 

• Χρειάζεται η δημιουργία ξεχωριστού αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες αυτών των παιδιών. 

• Συνεργασία εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής παιδείας. 

• Πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης. 

Το 75% των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν για το αν τα παιδιά από τις κοινωνικά ευάλωτες 

ομάδες έχουν υποστεί ρατσισμό από τους συμμαθητές τους απάντησαν αρνητικά Μόλις ένα 2% 

απάντησε θετικά. Ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι η ρατσιστική συμπεριφορά επηρεάζεται από το 

πόσο δουλεύουν το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη αλλά και από 

την επίδραση της οικογένειάς τους. Δηλαδή αν σε κάποια τάξη ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταφέρει 

να κάνει τα παιδιά να σέβονται και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα είναι πάρα πολύ πιθανό να 

δείξουν ρατσισμό ενάντια σε αυτά τα παιδιά καθώς επίσης και αν οικογένειά τους εμφανίζει 

ρατσιστικές τάσεις θα εμφανίσουν και τα παιδιά τους. 

Η συμπεριφορά των παιδιών που ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσα στην τάξη 

σύμφωνα με το 66% των ερωτηθέντων είναι καλή συγκεκριμένα συμμετέχουν ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το 17% είπε ότι τα παιδιά δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων  και ένα ακόμη 17% απάντησε ότι είναι αδιάφορα.  

Το 89,7% των εκπαιδευτικών στην ερώτηση αν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών της γενικής παιδείας και των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και των τμημάτων 

ένταξης απάντησε ναι. Ενώ το 10,3 % απάντησε όχι. 

Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι ώστε να αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις της συμπερίληψης το 62% απάντησε όχι ενώ το 38% απάντησε ναι.  

 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

636 

 

  
 Γράφημα 1ο Συμπεριφορά παιδιών με ιδιαιτερότητες 

  

5.Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια να διερευνηθούν τα παιδιά που ανήκουν στις 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και η ένταξή τους στα Ελληνικά σχολεία, οι πολιτικές και πρακτικές για 

την ένταξή τους και  τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών αυτών των παιδιών. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική μας έρευνα καταλήξαμε ότι τα παιδιά που ανήκουν στις 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες είναι παιδιά μεταναστών και ρομά, και παιδιά με ειδικές ανάγκες και 

μαθησιακές δυσκολίες.  

Επίσης είδαμε ότι οι πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια στα 

Ελληνικά σχολεία για την ένταξη αυτών των παιδιών είναι μέσω των τμημάτων ένταξης (ΖΕΠ) και 

της παράλληλης στήριξης από ειδικό παιδαγωγό μέσα στις τάξεις της γενικής παιδείας. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που κάναμε ρωτώντας εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είδαμε ότι για να είναι ουσιαστική και ομαλή η ένταξη αυτών των παιδιών στην 

εκπαίδευση πρέπει να γίνεται στο νηπιαγωγείο.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας απάντησαν ότι χρειάζεται αγάπη, υπομονή 

,επιμονή, συνεργασία με τους γονείς και με ειδικό προσωπικό (παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές 

κ.λπ.) αλλά και ανάπτυξη του σεβασμού και της αποδοχής στη διαφορετικότητα και στη συνεργασία.  

Μέσω της ομαλής ένταξης τα παιδιά των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων αναπτύσσουν τις 

γνωστικές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και ψυχολογικές τους δεξιότητες με αποτέλεσμα και την 

καλύτερη κοινωνικοποίησή τους και έτσι βοηθιούνται και τα υπόλοιπα παιδιά με το να 

καλλιεργήσουν το σεβασμό, τη συνεργασία, την αλληλεξάρτηση, την κατανόηση, την αγάπη, την 

ισότητα και την αλληλοεκτίμηση.  

Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν ότι για να ενταχτούν ομαλά οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στο 

σχολείο, πρέπει να γίνει ευαισθητοποίηση της πολιτείας με την οργάνωση σεμιναρίων για όλους τους 

γονείς του σχολείου και να αναπτυχθεί  συνεργατικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας. Ακόμη να προσληφθούν περισσότεροι ειδικοί παιδαγωγοί 

και να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αναφέρεται στο ότι ο διευθυντής του σχολείου υποχρεούται να 

καλέσει ειδικό προσωπικό όπως παιδοψυχολόγο που θα συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς της 

γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία κατάλληλου πλάνου ένταξης των παιδιών 

αυτών.  

Είναι ελπιδοφόρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών μας είπε ότι 

δεν υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα ενάντια στα παιδιά των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων εκτός από 

ελάχιστες περιπτώσεις όπου είτε δεν έγινε καλή δουλειά στην τάξη ,πάνω στην καλλιέργεια της 

αποδοχής και του σεβασμού στην διαφορετικότητα είτε λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς της 

οικογένειας των κανονικών παιδιών. 
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Είναι πολύ θετικό ότι μεγάλο ποσοστό των παιδιών αυτών είναι ενεργά μέσα στην τάξη και 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου είναι αδιάφορα ή 

δημιουργούν προβλήματα μέσα στην τάξη πρέπει να προβληματιστούμε ως εκπαιδευτικοί γιατί δε 

σημαίνει ότι φταίνε τα παιδιά αλλά εμείς κάτι δεν κάνουμε σωστά οπότε είναι σημάδι ότι κάτι πρέπει 

να αλλάξουμε στον τρόπο που εργαζόμαστε μέσα στις τάξεις.  

Επιπλέον σημαντικό είναι ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής 

παιδείας και της παράλληλης στήριξης. Τέλος το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά επιμορφωμένοι στο θέμα της ένταξης των παιδιών αυτών πρέπει να 

μας προβληματίσει εξίσου και να βρούμε τρόπους να το επιλύσουμε είτε σε ατομικό είτε σε κρατικό 

επίπεδο. 

Συγκρίνοντας ορισμένα από τα συμπεράσματά στα οποία καταλήξαμε ,με τα συμπεράσματα 

άλλων ερευνών (Δημήτρης Κεραμιτσόπουλος, ,2018 ,σ.75) θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια 

σχετική ταύτιση σε θέματα όπως : 

• To τεράστιο όφελος που ανακύπτει ,για τα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ,μέσα 

από την ύπαρξη του θεσμού σχετικά με τις «Εκπαιδευτικές Ζώνες Προτεραιότητας» (ZEΠ) 

για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα 

και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

• Η σημασία και το νόημα ύπαρξης αξιόλογων, καλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών ,έτσι ώστε όταν οι ίδιοι έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους ζητήματα να 

έχουν την στοιχειώδη ικανότητα, αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και 

ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης , έτσι ώστε να δημιουργούν το 

αίσθημα της εμπιστοσύνης και ασφάλειας στα πρόσωπα των παιδιών αυτών, ώστε να 

δημιουργούνται οι σωστές προϋποθέσεις για μια ισότιμη και φυσιολογική ένταξή τους στο 

αναφαίρετο δικαίωμα της εκπαίδευσης αλλά και σε θέματα με διαφορετικές κοινωνικές 

προεκτάσεις. 
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Inclusive Education: What It Means, Proven Strategies,and a Case Study 

https://resilienteducator.com/classroom-resources/inclusive-education/ 

 

 Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο 

 

Πρόσκληση σε έρευνα με θέμα: Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στην εκπαίδευση -στάσεις 

εκπαιδευτικών και παιδιών 

Στα πλαίσια της έρευνας που κάνουμε με το παραπάνω θέμα θα σας παρακαλούσαμε να 

συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας  

Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλλο εκπαιδευτικού 

Ηλικία εκπαιδευτικού 

Ειδικότητα 

Πότε πρέπει να γίνεται η ένταξη των παιδιών με ιδιαιτερότητες(μαθησιακές δυσκολίες, 

αναπηρία, παιδιά μεταναστών) στο σχολείο; 

Πώς μπορούμε να πετύχουμε την ομαλή τους ένταξη; 

Η εμπλοκή των γονιών στην ένταξη είναι απαραίτητη; 

Ποια είναι τα οφέλη της ένταξης των παιδιών με ιδιαιτερότητες; 

Τι θα πρέπει ακόμη να κάνει το σχολείο ώστε να βοηθήσει περισσότερο στην ένταξη αυτών 

των παιδιών 

Τα παιδιά από τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες έχουν υποστεί ρατσισμό από τους συμμαθητές 

τους; 

Τα παιδιά με ιδιαιτερότητες πώς συμπεριφέρονται μέσα στην τάξη; 

Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και των εκπαιδευτικών 

της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης; 

Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της συμπερίληψης;  

  

https://www.european-agency.org/country-information/greece/legislation-and-policy
https://www.european-agency.org/country-information/greece/legislation-and-policy
https://resilienteducator.com/classroom-resources/inclusive-education/
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ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
 

Τσουκανέλη Μαριάνθη  

Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων 

 

Σιόντης Κωνσταντίνος  

Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

 

Στιβακτάκης Ευστάθιος  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συντονιστής ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το φαινόμενο του εκπαιδευτικού 

μειονεκτήματος που παρουσιάζουν τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων και εκφράζεται 

μέσω της χαμηλής σχολικής επίδοσης και της σχολικής διαρροής. Η έρευνα του φαινομένου κρίνεται 

σημαντική, καθώς ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός συνιστά παρεμπόδιση από το κοινωνικό και 

δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε οικονομική ανέχεια, 

περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό (ΙΕΠ, 2017: 23-25). Η αδυναμία συμπερίληψης των 

μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα φαίνεται να 

επηρεάζει την προσαρμογή, την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον, 

περιορίζοντας τη δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας και οδηγώντας στην περιχαράκωση και την 

απομόνωση. Η διερεύνηση θα εστιάσει στους αιτιακούς παράγοντες του εκπαιδευτικού 

«ελλείμματος» και η ερμηνεία του φαινομένου θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο της κοινωνικής 

ανισότητας στην εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Κοινωνική Ανισότητα, Μαθητική Διαρροή, Μορφωτικό 

κεφάλαιο, Διγλωσσία. 

1. Εισαγωγή 

Τουλάχιστον 79,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αριθμός που καταδεικνύει ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός επηρεάζει 

στις μέρες μας πάνω από το 1% ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 

περίπου 26 εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά και εκατομμύρια ανιθαγενείς, που έχουν στερηθεί τη 

δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική φροντίδα, η 

εργασία και η ελευθερία μετακίνησης. Το 40% του παγκόσμιου εκτοπισμένου πληθυσμού είναι 

παιδιά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 30-34 εκατομμύρια, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται και 

δεκάδες χιλιάδες ασυνόδευτα. 

Από τα παιδιά προσφύγων σχολικής ηλικίας, σχεδόν τα μισά (48%) βρίσκονται εκτός σχολείου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες με τίτλο «Ενώνοντας Δυνάμεις για την Εκπαίδευση των Προσφύγων» (UNCHR, 

2020), αν και το μεικτό ποσοστό εγγραφών στο δημοτικό σχολείο φτάνει στο 77%, μόνο το 31% 

εγγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόλις το 3% συνεχίζει τις σπουδές του στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ήδη μειονεκτική τους θέση φαίνεται να επιβαρύνεται επιπλέον λόγω της 

πανδημίας του Covid-19. Ειδικά για τα κορίτσια η απειλή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, μιας και 
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υπολογίζεται ότι το 50% των κοριτσιών προσφύγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να μην 

επιστρέψει στην τάξη όταν ανοίξουν τα σχολεία (UNHCR - Greece, 2020). 

Η ευρεία μετανάστευση και κινητικότητα των τελευταίων δεκαετιών σε συνδυασμό με τις 

πρόσφατες προσφυγικές ροές έχουν αυξήσει σημαντικά τον πληθυσμό των αλλοδαπών και στη χώρα 

μας: 630.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες διαμένουν στην Ελλάδα (iefimerida, 2019). Η 

ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση των μεταναστών και η εφαρμογή της 

διεθνούς συνθήκης για τα δικαιώματα του παιδιού είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή στη σύσταση του 

μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για το 2019, ο 

συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο στο ελληνικό δημόσιο 

σχολείο αγγίζει τους 12.500, ενώ, κατά το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ, 2011), περίπου το 10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στα 

ελληνικά σχολεία είναι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές. Τα παραπάνω στοιχεία 

διαμορφώνουν μια εικόνα για την παρουσία «διαφορετικών» μαθητών στο ελληνικό σχολείο και 

εγείρουν ερωτήματα για την παιδαγωγική διαχείριση αυτής της ετερότητας. 

Η μεταβολή που επήλθε στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο ήταν όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά 

και αναγκαία, με δεδομένο ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός κοινωνικοποίησης, ασκεί καθοριστικό ρόλο 

στη διαδικασία ενσωμάτωσης και ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Ωστόσο, παρά τις 

αλλαγές και τις νέες κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική πολιτική, η σχολική αποτυχία και η σχολική 

διαρροή μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο εξακολουθεί να υφίσταται. 

Η έρευνα του φαινομένου κρίνεται εξόχως σημαντική καθώς αναγκαία προϋπόθεση για την 

ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και 

ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με την εκπαίδευσή τους. Ο τυχόν αποκλεισμός τους από την 

εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στον εργασιακό και γενικότερα στον κοινωνικό 

αποκλεισμό τους. Η εκπαίδευση, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης και μέσο διαμόρφωσης 

κοινωνικής ταυτότητας, αδιαμφισβήτητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή των προσφύγων 

και άλλων μεταναστών στη νέα κουλτούρα και στην καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων εντός της 

χώρας υποδοχής. Το εκπαιδευτικό σύστημα, έχοντας ως ζητούμενο την κοινωνική συμπερίληψη, 

καλείται να άρει τα εμπόδια που ενδεχομένως ωθούν διάφορες ομάδες του πληθυσμού στην 

περιθωριοποίηση.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το φαινόμενο του εκπαιδευτικού 

μειονεκτήματος των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, λαμβάνοντας υπόψη 

συγκεκριμένους αιτιακούς παράγοντες που ασκούν καθοριστική επίδραση. Αρχικά προσεγγίζεται η 

διάσταση αυτού του φαινομένου και στη συνέχεια επιχειρείται η ερμηνεία του στο πλαίσιο της 

Κοινωνικής Ανισότητας στην Εκπαίδευση. 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Το εκπαιδευτικό μειονέκτημα των μεταναστών μαθητών 

Τα δικαιώματα του παιδιού στη ζωή, στην προστασία από κάθε κίνδυνο και στην εκπαίδευση, 

κατοχυρώνονται από Διεθνείς Συμβάσεις. Όσον αφορά το τελευταίο, ορίζεται ότι κάθε παιδί έχει 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία αναγνωρίζεται ως ένα διεθνές ανθρώπινο δικαίωμα ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα για τα παιδιά-πρόσφυγες, με δεδομένο ότι 

χρειάζονται διπλή προστασία, εφόσον είναι και παιδιά και πρόσφυγες, η Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, υιοθέτησε συγκεκριμένη πολιτική προκειμένου να ενισχυθεί 

η προστασία και η φροντίδα τους. Ωστόσο, παρατηρήσεις σε πολλές χώρες έχουν οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι στα περισσότερα από τα παιδιά αυτά δεν παρέχεται ούτε η στοιχειώδης εκπαίδευση, 

αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο ένα μικρό ποσοστό, που δεν ξεπερνά το 30%, μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε αυτή. 

Στην Ελλάδα, το ΥΠΑΙΘ, λειτουργώντας με γνώμονα το δικαίωμα και την υποχρέωση κάθε 

παιδιού στην εκπαίδευση, έχει θέσει ως βασική του επιδίωξη την ένταξη όλων των παιδιών στη 
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σχολική πραγματικότητα. Ωστόσο, επίσημες εκθέσεις δείχνουν ότι τα παιδιά των μεταναστών και 

των προσφύγων εμφανίζουν υψηλά ποσοστά διαρροής από την εκπαίδευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2016 Επιστημονική Επιτροπή ΥΠΠΕΘ, 2017). Οι αλλοδαποί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

προσαρμογής στο νέο μαθησιακό περιβάλλον και παρουσιάζουν τέτοιο εκπαιδευτικό μειονέκτημα 

που συχνά τους στερεί τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του σχολείου, και άρα την επίτευξη πολλαπλών 

στόχων.  

 Με τον όρο μαθητική διαρροή (ΜΔ) εννοούμε τη μη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που 

ορίζεται ως ελάχιστη αναγκαία εκπαιδευτική απαίτηση σύμφωνα με τις νόρμες της εκάστοτε 

κοινωνίας (ΙΕΠ, 2015) και αποτελεί ίσως το πιο επίμονο εκπαιδευτικό πρόβλημα παγκοσμίως, με 

αρνητικές επιδράσεις τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στη συνοχή της κοινωνίας, μιας 

και ευθύνεται για την αποσταθεροποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που θέτει ως στρατηγικό 

στόχο την κοινωνική ένταξη. 

Η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ΠΕΣ) συγκαταλέγονται στα 

φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Αν και τα ποσοστά της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου και της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους γηγενείς 

μαθητές στην Ελλάδα φαίνεται να βελτιώνονται σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΙΕΠ, 2017:25), δεν ισχύει το ίδιο και για τους μαθητές που είναι γεννημένοι στο 

εξωτερικό. Οι τελευταίοι εμφανίζουν τετραπλάσιο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου (24,1% 

έναντι 6,8%) και εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά όσον αφορά στην ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (12,1% έναντι 44,2% των γηγενών μαθητών). 

Επιπρόσθετα, από εκπαιδευτικές έρευνες του ΟΟΣΑ (OECD 2001, 2004, 2006, 2009, 2012) σε 

μαθητές από διάφορες χώρες, με τις οποίες επιχειρείται η διάγνωση του μαθησιακού αποτελέσματος 

σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, φυσιογνωστικά μαθήματα) και 

σύμφωνα με το πρόγραμμα αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών PISA, προκύπτει ότι 

στις περισσότερες χώρες οι επιδόσεις των μη γηγενών μαθητών είναι και στις τρεις περιοχές μάθησης 

συστηματικά χαμηλότερες σε σύγκριση με εκείνες των γηγενών. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και 

στην αντίστοιχη σύγκριση των επιδόσεων μεταναστών - μαθητών πρώτης και δεύτερης γενιάς. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες PISA, φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις μετανάστες - μαθητές 

πρώτης γενιάς έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους ομοεθνείς τους που γεννήθηκαν στη χώρα 

υποδοχής. Παραδόξως, η δεύτερη γενιά μεταναστών, αν και εμφανίζει βελτιωμένες κοινωνικές 

δεξιότητες και καλύτερη σχολική προσαρμογή χάρη στην εκμάθηση της γλώσσας, παρουσιάζει 

μειωμένη σχολική επίδοση που πιθανόν να οφείλεται στην απουσία κινήτρων μάθησης (Motti-

Stefanidi, Asendorpf & Masten, 2012). Το γεγονός αυτό πάντως, ότι δηλαδή οι μαθητές δεύτερης 

γενιάς μεταναστών σημειώνουν χαμηλή σχολική επίδοση, δημιουργεί προβληματισμό και χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης (Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης, 2004), σε συνάρτηση με την 

αποτελεσματικότητα των κοινωνικοποιητικών μηχανισμών και τη συμβολή του εκπαιδευτικού 

συστήματος στη διαδικασία επιπολιτισμού της γενιάς των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 

Παρά τις νέες κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική πολιτική με την εισαγωγή και λειτουργία 

αντισταθμιστικών θεσμών (Ν.4368/2016) και τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων για τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία σχολικής προσαρμογής και μάθησης (διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, τάξεις υποδοχής, τμήματα ένταξης, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ), η ΜΔ εξακολουθεί να υφίσταται στην 

Ελλάδα με συνέπειες σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο (ΙΕΠ, 2017: 23-25). 

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο αρνητικό εκπαιδευτικό φαινόμενο, σχετικό με την κοινωνική 

ανισότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ της κουλτούρας του σχολείου και της οικογένειας. Είναι 

απόλυτα συνυφασμένο με τον κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος με τη σειρά του τροφοδοτεί και άλλα 

αρνητικά φαινόμενα, όπως το χαμηλό μορφωτικό κεφάλαιο, την κοινωνική παραβατικότητα και την 

έλλειψη δημοκρατικότητας (ΙΕΠ, 2017). 

Εξάλλου, τα δεδομένα των ερευνών κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η ΜΔ και η ΠΕΣ 

φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την κοινωνική εξέλιξη και τη διαδικασία απόκτησης 

κοινωνικής ταυτότητας, όσο και την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Η εκπαίδευση αποτελεί για τα 
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παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών ίσως τη μοναδική εναλλακτική κοινωνικής 

(διαγενεακής) κινητικότητας  στην κοινωνία υποδοχής (Alitolppa-Niitamo, 2004 Banks, 1987). Το 

σχολείο είναι ένας κοινωνικός χώρος στον οποίο κατεξοχήν συνυπάρχουν, διαμορφώνονται και 

κατασκευάζονται κοινωνικές ταυτότητες. Από τη σχολική του εμπειρία και τη διαδικασία απόκτησης 

κοινωνικής ταυτότητας, το παιδί αναπτύσσει κοινωνικά συναισθήματα, θετικές ή και αρνητικές όψεις 

της αυτοεικόνας του (ειδικά στην περίπτωση της σχολικής αποτυχίας) (Deer, 2003). Καθώς ο 

μαθητής εισέρχεται στο εκπαιδευτικό σύστημα με αίσθημα μειονεξίας έναντι της κυρίαρχης 

κουλτούρας, η ταυτότητά του εμφανίζεται εκ προοιμίου αποδυναμωμένη (Cummins, 2005). 

Βάσει της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας (Tajfel, Turner, Austin & Worchel, S 1979) όσοι 

μειονεκτούν και βιώνουν εντός του σχολείου αρνητική κοινωνική ταυτότητα είναι πιθανόν, εφόσον 

δεν είναι εφικτό να κερδίσουν θετική διάκριση, να επιλέξουν την «εγκατάλειψη» της προσπάθειας. 

Η ΜΔ και η υποεκπαίδευση υποθηκεύουν τελικά τη διαδικασία της ομαλής ένταξης στην κοινωνία 

και την κοινωνικοποίηση (Δήμου, 1999), οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την περιχαράκωση και 

διευρύνουν την κοινωνική και πολιτισμική απόσταση από την πλειοψηφική κοινωνική ομάδα. Η 

σχολική προσαρμογή κρίνει έτσι σε βάθος χρόνου και την μελλοντική κοινωνική προσαρμογή του 

ατόμου. 

2.2. Ερμηνεία του φαινομένου του εκπαιδευτικού ελλείμματος 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, λόγω του ότι ακολουθούν διαφορετικές μεταναστευτικές 

διαδρομές, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μια ομοιογενής κοινωνική κατηγορία, καθώς 

διαφοροποιούνται κοινωνικά τόσο εσωτερικά (οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, μορφωτικό 

κεφάλαιο) όσο και εξωτερικά (πολιτισμική εγγύτητα και οικειότητα με κυρίαρχη κουλτούρα και με 

άλλες μεταναστευτικές ομάδες), επηρεάζοντας το βαθμό της ενσωμάτωσης. Κάτω από αυτό το 

πρίσμα λοιπόν, το δικαίωμα των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο για 

εκπαίδευση και κατ’ επέκταση για μια αξιοπρεπή ζωή περιορίζεται σημαντικά από έναν συνδυασμό 

παραγόντων που δρουν αθροιστικά. Έτσι, πέρα από τα ατομικά χαρακτηριστικά και τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών, οι κυριότεροι παράγοντες είναι κοινωνικοί και 

εστιάζονται κυρίως στην οικογένεια και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Η ΜΔ των μη γηγενών μαθητών και η σχολική τους επίδοση εν γένει σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με το μορφωτικό-πολιτισμικό κεφάλαιο (ΜΚ) που κληροδοτεί η οικογένεια στα παιδιά-μέλη 

της, τη στάση της απέναντι στην εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές της εμπειρίες. Το ΜΚ 

προσδιορίζει το status των κοινωνικών υποκειμένων και σχετίζεται με τη δυνατότητα και την 

ικανότητα της οικογένειας να καλλιεργεί και να μεταβιβάζει στα παιδιά της γνώσεις, δεξιότητες, 

συμπεριφορές, κοινωνικές νόρμες, τρόπους σκέψης και έκφρασης αποδεκτούς από την κοινωνία 

(Bourdieu & Passeron, 2014), επαυξάνοντας τις δομές ευκαιρίας και την κοινωνική κινητικότητα. 

Κρίνεται δε ως καθοριστικός παράγοντας για τη σχολική προσαρμογή και επίδοση των αλλοδαπών 

μαθητών, εφόσον ο μαθητής, με την είσοδό του στο σχολείο, έρχεται αντιμέτωπος με την κυρίαρχη 

κουλτούρα, μια κουλτούρα ξένη προς αυτήν της οικογένειάς του. 

Το αφομοιωμένο και ενσωματωμένο ΜΚ, το οποίο οι μαθητές έχουν αποκτήσει ωσμωτικά στο 

οικογενειακό τους πλαίσιο, αποκαλύπτεται στις μόνιμες και διαρκείς συνήθειες, διαθέσεις και 

προδιαθέσεις των μαθητών (habitus) και επιδρά στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών (Bourdieu, 

1986). Έτσι, ανάλογα με την έξη τους, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που αντανακλούν το 

ΜΚ της κυρίαρχης κουλτούρας είναι πιο ευνοημένα στο σχολείο, σε σχέση με τους μαθητές με 

μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο που προέρχονται από οικογένειες με ελλειμματικό ΜΚ. Σε 

πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, και λόγω του διαφορετικού πολιτιστικού κεφαλαίου που φέρουν, οι 

αλλοδαποί μαθητές οδηγούνται σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου θέλοντας έκδηλα να 

απορρίψουν τη νομιμοποιημένη - μέσω του σχολείου - κουλτούρα της κυρίαρχης ομάδας.  

Όσον αφορά στους μαθητές-μετανάστες δεύτερης γενιάς, αν και θα περίμενε κανείς καλύτερη 

προσαρμογή λόγω του χρόνου παραμονής, οι διαφορές στη σχολική επίδοση φαίνεται πως 

οφείλονται στην εθνοτική ταυτότητα της οικογένειας και στον τρόπο λειτουργίας της, και πιο 
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συγκεκριμένα στο ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα, εννοώντας τους κοινωνικούς 

δεσμούς και τις αλληλεπιδράσεις εντός της κοινότητας των ομοεθνών (Gang & Zimmerman, 2000). 

Βασικό στοιχείο του πολιτιστικού κεφαλαίου και επίσης σημαντικός αιτιακός παράγοντας για 

τη ΜΔ είναι η γλώσσα. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών στη 

γλώσσα, κατά την αξιολόγηση PISA, φαίνεται πως η γλώσσα και κυρίως η διγλωσσία ή η «διπλή 

ημιγλωσσία» ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη ΜΔ των αλλοδαπών μαθητών. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας PISA 2018 που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ «Στην Ελλάδα, η μέση διαφορά 

στην επίδοση στην Κατανόηση Κειμένου ανάμεσα σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο και 

γηγενείς μαθητές ήταν 51 μονάδες υπέρ των γηγενών μαθητών» (ΙΕΠ, 2019: 4). 

Όπως αναφέρει ο Γκότοβος (2007), το είδος της γλωσσικής κοινωνικοποίησης των μαθητών 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο εντός της οικογένειας (πρώτη γλώσσα) και η αποσπασματική επαφή 

τους με τη γλώσσα της χώρας (δεύτερη γλώσσα) - και κατ’ επέκταση την ακαδημαϊκή γλώσσα του 

σχολείου - φαίνεται ότι διαφοροποιεί τελικά τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Οι αλλόγλωσσοι 

μαθητές, φορείς μιας μητρικής γλώσσας χαμηλού κύρους τις περισσότερες φορές, ακολουθούν 

συνήθως στην εκπαίδευση προγράμματα εμβύθισης στην επίσημη και κυρίαρχη γλώσσα, χωρίς 

παράλληλη στήριξη της πρώτης (μητρικής) γλώσσας (Γκότοβος, 2007). Αυτού του είδους η 

γλωσσική εμπειρία, που στοχεύει στη μονογλωσσία της κυρίαρχης ομάδας, παραβλέποντας τη 

χρησιμότητα της γλώσσας του οικογενειακού περιβάλλοντος στη γνωστική και μαθησιακή πορεία 

του μαθητή, παράγει εκπαιδευτικές ανισότητες και οδηγεί στη σχολική αποτυχία και συνακόλουθα 

στη ΜΔ (Δαμανάκης, 1998). 

Το γλωσσικό μειονέκτημα των αλλοδαπών μαθητών στην κυρίαρχη γλώσσα κρίνεται 

σημαντικό για τον πρόσθετο λόγο ότι η γλωσσική επάρκεια αποτελεί μέσο κοινωνικής κινητικότητας 

εφόσον παράγει γνώσεις, πληροφορίες και αντιληπτικά σχήματα που είναι αναγκαία αρχικά για την 

πράξη της επικοινωνίας και στη συνέχεια για την προσαρμογή στο πολιτισμικό status quo και τους 

κοινωνικούς κώδικες (Φραγκουδάκη, 1985). Ο περιορισμός  της επικοινωνιακής και κοινωνικής 

επάρκειας του ατόμου οδηγεί αναπόφευκτα στην περιχαράκωση, την απομόνωση και την 

περιθωριοποίηση. 

Τέλος, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική κουλτούρα φαίνεται πως 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ΜΔ των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, 

η εκπαίδευση, ως θεσμοθετημένη και ελεγχόμενη από την πολιτεία παιδαγωγική διαδικασία, μέσω 

των φορέων της (σχολείο, εκπαιδευτικοί) ασκεί πιέσεις προσαρμογής και συμμόρφωσης στην 

κυρίαρχη νομιμοποιημένη κουλτούρα με την μορφή μαθησιακών απαιτήσεων, δηλαδή ένα είδος 

«συμβολικής» έμμεσης βίας (Bourdieu & Passeron, 2014). Η κουλτούρα της εκπαίδευσης, η οποία 

ταυτίζεται σαφώς με την κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης, καθορίζει ακολούθως κατά τον Bernstein 

(1989) την εκπαιδευτική πολιτική (αναλυτικά προγράμματα, διδακτικό υλικό και μεθοδολογία, 

μεθόδους και κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών), οδηγώντας τους μη ευνοημένους κοινωνικά 

μαθητές στην αποτυχία. 

Το σχολείο, κατά τον Bourdieu (Bourdieu & Passeron, 2014), ως κοινωνικό πεδίο διέπεται από 

σχέσεις ιεραρχίας και ανισότητας και συνίσταται από συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, αξιακό 

σύστημα, «κυρίαρχες» φωνές και κοινωνικά υποκείμενα που αγωνίζονται για τη διατήρηση του 

πεδίου και τη διαιώνιση της κοινωνικής δομής. Όμως, το σχολείο, αντί να αντισταθμίσει τις διαφορές 

των μαθητών, έχει την τάση να τις εκφράζει και να τις ενισχύει αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο 

άνισους ανθρώπους («ενιαίο» σχολείο) παράγοντας εκπαιδευτικές ανισότητες. Οι εκπαιδευτικοί, 

εκπρόσωποι του συστήματος και διαχειριστές της εκπαιδευτικής διεργασίας, έρχονται πολλές φορές 

να επιβεβαιώσουν και να επιτείνουν την εκπαιδευτική ανισότητα με τη διαφοροποιημένη 

συμπεριφορά τους ως προς τις προσδοκίες επίδοσης των μαθητών (αυτοεκπληρούμενη προφητεία) 

νομιμοποιώντας και φυσικοποιώντας την απόδοσή τους (Κατσίλλης, 2005 Vang, 2006). 
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5. Συμπεράσματα 

Ο θεσμός της εκπαίδευσης, τόσο με την παροχή γνώσεων όσο και μέσω της κοινωνικοποίησης, 

αποσκοπεί στην πνευματική και κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου. Ο στρατηγικός στόχος κάθε 

εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει πρωτίστως να είναι η κοινωνική ένταξη. Ως εκ τούτου, πρακτικές 

διαχωρισμού, κοινωνικής κατηγοριοποίησης και ιεραρχικής κατάταξης των φορέων διαφορετικών 

πολιτισμών έχουν κοινωνικές συνέπειες οδηγώντας σε κοινωνική διάκριση, περιθωριοποίηση και 

αποκλεισμό των μελών μειονοτικών ομάδων (Ασκούνη, 2001). 

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα οφείλει να προσεγγίζει τις ανθρώπινες ομάδες δυναμικά: όχι 

αποκλειστικά βάσει ενός ομογενοποιητικού χαρακτηριστικού όπως η εθνότητα, αλλά με γνώμονα 

την κοινωνική πολλαπλότητα του εθνικού εαυτού (Ασκούνη, 2001). Οι θεσμικές εκπαιδευτικές 

προδιαγραφές, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να ξεφύγουν από το αφομοιωτικό 

εθνοκεντρικό πλαίσιο του περιεχομένου της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης, να λάβουν υπόψη 

τον ετερογενή χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και να αμβλύνουν τις προκαταλήψεις και 

τα στερεότυπα. 

Η διαχείριση του φαινομένου της ΜΔ και του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος που 

παρουσιάζουν οι μετανάστες μαθητές επιτάσσει τη λήψη μέριμνας για συμπερίληψη και παροχή 

εκπαίδευσης σε όλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

διαμορφώνονται από τη δυνατότητα όλων των μαθητών να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, 

χωρίς το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, το φύλο και η μεταναστευτική τους προέλευση, να 

προβλέπει χαμηλή σχολική επίδοση (ΙΕΠ, 2019: 4). 
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Περίληψη 

 Οι ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης εμφανίζουν διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές χώρες. Το σχολείο 

καλείται να ανταποκριθεί στην πολυπολιτισμική διάσταση του σύγχρονου κόσμου και ο βασικός του 

ρόλος θα πρέπει να είναι η κατάλληλη προεργασία, ώστε οι νέοι πολίτες να είναι δεκτικοί απέναντι 

στις αλλαγές που φέρνει η ευρωπαϊκή πορεία των χωρών. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικές πολιτικές είναι 

ανάγκη να αποβλέπουν στη δημιουργία σχολείων που θα παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλους 

τους μαθητές εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες, αίροντας διακρίσεις και αγκαλιάζοντας τη 

διαφορετικότητα. Διότι το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κάθε κοινωνίας και ως τέτοια 

αντικατοπτρίζει τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής του. Μέσα σ' αυτό εκπροσωπούνται όλες οι 

κοινωνικές ομάδες, από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και 

καλούνται να συμβιώσουν ομαλά. Το όραμα ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος τροποποιείται 

μέσα στον χρόνο και αποτυπώνεται στον δημόσιο λόγο μέσω επιστημονικών μελετών, κοινωνικών 

διεργασιών και πολιτικών διαβουλεύσεων. Επιπλέον, την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών λειτουργών 

που καλούνται να υλοποιήσουν πολιτικές για την ισότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στόχος 

του συγκεκριμένου άρθρου θα αποτελέσει η ανάλυση της αξίας  της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ο ρόλος της εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Συγκεκριμένα, 

θα αναλυθούν έννοιες όπως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα, 

κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ένταξη, αφομοίωση.  Στη συνέχεια θα αναφερθούν πολιτικές 
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και μεθοδολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής 

καθημερινότητας και των πρακτικών της ένταξης. Θα αναφερθούν έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στα ελληνικά σχολεία και εξετάζονται οι απόψεις-στάσεις των εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν τα παιδιά αυτά. Τέλος, θα τονισθεί η αναγκαιότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων 

με εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, η κατάλληλη κατάρτιση κα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

καθώς και η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού. 

 

Λέξεις κλειδιά: ευάλωτος, ενσωμάτωση,  διαφορετικότητα, διαπολιτισμικότητα 

 

1. Εισαγωγή 

  Στην εποχή μας (21ος αιώνας) βιώνουμε  συχνές, μεταβαλλόμενες εξελίξεις προσπαθώντας 

να αυτοσυντηρηθούμε και να επιβιώσουμε στις σύγχρονες κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

πολυμορφία και πολιτισμικό πλουραλισμό. Αυτή η ποικιλομορφία οφείλεται, εν πολλοίς, στη 

διαφορετική εθνικότητα, στις πολιτισμικές συνήθειες, στο έθνος, στην κοινωνική τάξη, στη 

θρησκεία, στη γλώσσα και στην εθνική καταγωγή και συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

διαπροσωπικών σχέσεων ή συλλογικών αλληλεπιδράσεων και των νέων κοινωνικών δομών 

(Κωνσταντινίδου, Ζ. κ.ά. , 2016). Η μαζική εισροή μεταναστών στη χώρα μας κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, φυσικά, αναθέρμανε και ανατροφοδότησε τον κοινωνικό και επιστημονικό 

προβληματισμό γύρω από τη μετανάστευση σε μια χώρα και οδήγησε σε μαζικές, ανοργάνωτες, 

κοινωνικές αντιδράσεις μπροστά στην προοπτική μιας σχετικά βίαιης πολυπολιτισμικής 

αναδιάρθρωσης. Ακούστηκαν πολλές απόψεις και υπήρξαν πολλές μελέτες και συζητήσεις για την 

επιστημονική αναθεώρηση του μεταναστευτικού φαινομένου και είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία νέων τάσεων και αναγκών για τη διερεύνηση των συνθηκών και των κινήτρων που 

οδήγησαν συγκεκριμένες πληθυσμιακές μετακινήσεις. Μάλιστα, διαφάνηκε ότι η σχέση των 

μεταναστών με την εκπαίδευση θεωρείται, λόγω του σημαντικού ρόλου της, ως ένας από τους 

σημαντικότερους μηχανισμούς αναπαραγωγής, ανασύστασης αλλά και συγκρότησης ιδεολογικών, 

ψυχολογικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών μοντέλων ( Τσάκαλος Μ., 2008). Δηλαδή, η 

χαρακτηριστική ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών έχει απασχολήσει ιστορικά  τόσο την 

επιστημονική κοινότητα, όσο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών. Διότι η  ετερότητα όσο και 

η διαφορετικότητα, έχουν προξενήσει προκαταλήψεις και στάσεις οι οποίες επηρέασαν την 

προσωπικότητα και ταυτότητα του ανθρώπου από τα παιδικά του χρόνια έως και την ενηλικίωση. 

Εντούτοις, η στάση όμως της κοινωνίας απέναντι στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα, δομείται 

και αναπτύσσεται μέσα από την εκπαίδευση (Κυρίδης, 1997). 

 Οι κοινωνικές διακρίσεις αποτελούν το αντισεισµικό υπόβαθρο στα θεµέλια της ταξινόµησης 

που διαιωνίζει τις στερεότυπες ιδέες, αν δεν αµφισβητηθεί η ίδια η ταξινόµηση, ο ρατσισµός 

απέναντι στους εθνικά «άλλους» τρέφεται και ενισχύει τις ταξικές διακρίσεις και το αντίστροφο, 

δηλαδή ο ρατσισµός µε τη διαδικασία παραποιήσεων διαµορφώνει πριν απ’ όλα την εικόνα του 

εθνικού «εµείς» κατοπτρικά µε την αρνητική εικόνα των «άλλων»  (Φραγκουδάκη Α., 2010 ). 

2.  Κυρίως μέρος 

2.1 Εννοιολογία 

  Η εννοιολογία των όρων « ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», « διαπολιτισμικότητα» και « 

διαφορετικότητα»  προσδιορίζουν τον ρόλο του σύγχρονου σχολείου. 

Με τον όρο «Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου»  ονομάζονται 

εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και 

δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν 

ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, 

κοινωνική ασφάλιση κ.ά.).  Πρόκειται κυρίως για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά 

παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, 

ρομά / τσιγγάνους,  πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες κ ά. 
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 Η «διαπολιτισμικότητα», ως μία θεωρία στηρίζεται στα αξιώματα της ισοτιμίας των 

πολιτισμών που εκπροσωπούνται σε μια κοινωνία, της ισοτιμίας των διαφορετικών μορφωτικών 

κεφαλαίων των μαθητών (υπόθεση της διαφοράς) και της παροχής ίσων ευκαιριών στους μαθητές, 

προκειμένου να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους με βάση τις δικές τους κοινωνικοπολιτισμικές 

προϋποθέσεις. Επιπλέον, ως παιδαγωγική αρχή, δεν απευθύνεται μόνο στις μειονότητες, αλλά σε όλα 

τα μέλη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας τα οποία θα πρέπει να αποδεσμευτούν από τις 

μονοπολιτισμικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους και να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά στη 

βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας. Η θεωρία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποδέχεται 

απόλυτα το δικαίωμα του ατόμου για απρόσκοπτη ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του. Για τα άτομα, 

όμως, που ανήκουν σε μια πολιτισμική μειονότητα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται 

οι ικανότητές τους είναι διπολιτισμικές και διγλωσσικές. Βασικά, όσον αφορά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, η διαπολιτισμική αρχή πρέπει να διαποτίζει όλες τις εκφάνσεις της, προκειμένου να γίνουν 

αποδεκτά και να καλλιεργηθούν τα όποια διπολιτισμικά και διγλωσσικά βιώματα του μαθητή.  

 Η « διαφορετικότητα» αναφέρεται στο άτομο το οποίο με βάση κάποιο στοιχείο του, 

διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία συγκροτούν μια ομάδα με κοινώς αποδεκτά 

χαρακτηριστικά και εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, αντιμετωπίζεται με ανοικείωση, επιφύλαξη 

και πολλές φορές με απόρριψη, ως «έτερο», ως «άλλο» από την ευρύτερη κοινωνική ομάδα 

(Πρεβεζάνου Β., 2007). Η έννοια της διαφορετικότητας οδηγεί ταυτόχρονα στη μοναδικότητα και 

στην πολλαπλότητα της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου. Η διαφορετικότητα 

κάποιου βασίζεται πάντα στην αναφορά στοιχείων της ταυτότητάς του, που συνιστούν τη 

μοναδικότητά του και που τον κάνουν να διαφέρει από τους άλλους (Π. Ι., 2011). 

 

   2.2 Ο κοινωνικός ρόλος του Σχολείου 

 

 Το σύγχρονο σχολείο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην αρμονική 

συμβίωση και συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και λαών, καλλιεργώντας όχι μόνο την 

εθνοπολιτιστική ταυτότητα των μαθητών, αλλά παράλληλα και την αποδοχή των «άλλων» και των 

πολιτισμών τους ως ισότιμους, εξαλείφοντας συναισθήματα φανατισμού, ρατσισμού και 

προκαταλήψεων. Η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα µας καλεί να υπερβούμε τα όρια της 

καταγωγής και της γλώσσας µας, για να µπορέσουµε να κατανοήσουμε ‘άλλους κώδικες’ και 

‘τρόπους οµιλίας’ σε έναν κόσµο που αποτελεί µια ‘σύνθετη µηχανή’ που προσεγγίζεται µόνο µέσα 

από πολλά και αποτελεσµατικά νοητικά εργαλεία και ως εκπαιδευτικοί να διδάξουμε σε σχολικές 

αίθουσες που διακρίνονται από εθνοτική ετερογένεια και επαφή γλωσσών και πολιτισμών (Maalouf 

Α.,1998). Το σχολείο συνιστά μια μικρογραφία της κάθε κοινωνίας και ως τέτοια αντικατοπτρίζει τα 

κοινωνικά προβλήματα της εποχής του. Εντός αυτού εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες και 

καλούνται να συμβιώσουν ομαλά. Συνεπώς, σε κάθε σχολική τάξη φοιτούν παιδιά που προέρχονται 

από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

 Μία από τις βασικότερες διαστάσεις του σχολείου ως χώρου κοινωνικοποίησης, αποτελεί η 

ουσιαστική σύνδεση των μαθητών με αυτό. Η δημιουργία στα παιδιά της αίσθησης του «ανήκειν» 

στη σχολική κοινότητα θεωρείται καθοριστική για το μέλλον τους ως ισορροπημένα άτομα και 

ενεργά μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Η έννοια της ένταξης στο σχολείο περιλαμβάνει τις 

προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, τον βαθμό στον οποίο νιώθουν τον σεβασμό από τα υπόλοιπα 

μέλη της σχολικής κοινότητας, το επίπεδο της ενεργούς συμμετοχής τους στα θέματα του σχολείου 

και τον βαθμό τήρησης και αποδοχής των σχολικών κανόνων και αξιών (Battistich, Schaps, & 

Wilson, 2004). Η κοινωνικοσυναισθηματική εκπαίδευση εμβαθύνει στην προσωπική, κοινωνική, 

ηθική, πολιτισμική-διαπολιτισμική και πνευματική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και με 

τη σειρά της δεν παράγει μόνο γνώσεις αλλά και ικανότητες, τάσεις συναισθήματα και συμπεριφορές. 

Η έλλειψη ομοιογένειας αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό κάθε ομάδας, κάθε σχολικής τάξης. Ο 

κάθε μαθητής είναι διαφορετικός και κουβαλάει μαζί του τις πολιτισμικές εμπειρίες του, τα βιώματά 

του, τα δικά του μάτια να βλέπει τον κόσμο. Το θέμα της αποδοχής του βιώματος του «άλλου» και 
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της προσέγγισης της γνώσης της ετερότητας και της αποδοχής του «άλλου», είναι μεγίστης σημασίας 

για να λειτουργήσει οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω του Α.Π.Σ. αναζητούνται λύσεις, 

εφαρμόζονται διάφορες παιδαγωγικές τεχνικές, ανοίγονται νέοι δρόμοι προκειμένου «να μειωθεί η 

ψυχική απόσταση και η αμοιβαία καχυποψία για τις προθέσεις και τη μελλοντική συμπεριφορά των 

«άλλων». Οι μαθητές από όποια κοινωνική ομάδα και αν προέρχονται προσδοκούν από το σχολείο 

μάθηση, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες, κλίσεις και ικανότητες για τη ζωή τους. Η κοινωνία, επίσης, 

έχει ανάγκη από πολίτες εγγράμματους, καλλιεργημένους, ενημερωμένους και ικανούς. Είναι 

σημαντικό να δούμε τι μερίδιο από αυτό το κοινωνικό αγαθό που ονομάζουμε ‘μόρφωση’ ή ‘παιδεία’ 

καταλήγει στους μαθητές με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ποιοι ωφελούνται και 

κυρίως ποιοι αδικούνται από αυτή τη ‘διανομή’, τι φταίει κάθε φορά και πώς διορθώνεται ( Γκότοβος 

Α., 2007). 

 

 2.3. 0 ρόλος του εκπαιδευτικού στις μικτές τάξεις 

  Ο εκπαιδευτικός που καλείται να διδάξει σε µια τάξη µε πολυπολιτισµική σύνθεση, οφείλει 

να µετατραπεί σε οργανωτή της διδασκαλίας, καθοδηγητή και σύµβουλο της µάθησης όλων των 

µαθητών (Mushi S . ,2004 ). Επομένως, η σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όλων των 

βαθµίδων, στη διαπολιτισµική εκπαίδευση κρίνεται απολύτως απαραίτητη.  Μάλιστα, η ανάπτυξη 

της διαπολιτισµικής διάστασης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να στοχεύει καταρχήν 

στην καλλιέργεια της διαπολιτισµικής ετοιµότητας και ικανότητας και σε ένα δεύτερο επίπεδο στην 

παροχή της κατάλληλης εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας (Κεσίδου Α., 2004). Με τον όρο 

διαπολιτισµική ετοιµότητα εννοείται η δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τη 

διαφορετικότητα και αυτό απαιτεί διδακτική εμπειρία, επάρκεια γνώσεων, δημιουργία 

επικοινωνιακής σχέσης με τους διαφορετικούς μαθητές και αποδοχή της διαφορετικότητας. Η 

κατανόηση και ο σεβασμός στις πολιτισµικές, φυλετικές, θρησκευτικές και εθνικές διαφορές που 

υπάρχουν µεταξύ των µαθητών, των δικών τους πολιτισµικών αξιών και κωδίκων επικοινωνίας, 

καθώς και η γνώση του πολιτισµικού κεφαλαίου τους οδηγεί στην άρση της αντιµετώπισης της τάξης 

ως οµοιογενή, στατική και µονολιθική (Νικολάου Γ., 2005).  

  Σε τάξεις όπου οι μαθητές προέρχονται από ποικίλα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα 

είναι απαραίτητο να δηµιουργηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες οι µαθητές να µπορούν να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης. Δηλαδή, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός 

υποστηρικτικού πλαισίου, τέτοιου που θα επιτρέπει τη δηµιουργία συναισθηµατικού κλίµατος 

αποδοχής, ενδιαφέροντος, εµπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργατικότητας, ώστε όλοι οι µαθητές να 

εκφράζονται ελεύθερα χωρίς τον φόβο της απόρριψης ή της γελοιοποίησης και να αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες-δράσεις που θα ενισχύουν την αυτοεκτίµησή τους. Η ενεργοποίηση των µαθητών των 

μικτών τάξεων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η προώθηση ταυτόχρονα των αρχών της 

διαπολιτισµικής διδακτικής επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή καινοτόµων, εναλλακτικών µεθόδων 

διδασκαλίας και στρατηγικών (Μπουρούτζη Γ., 2011). Η φοίτηση σε σχολεία των χωρών υποδοχής 

μαθητών που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον συνεπάγονται και αλλαγή στη 

σύνθεση των σχολικών τάξεων. Εντούτοις, η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις απαιτεί ένα 

σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης σε ζητήματα ετερότητας από την πλευρά των εκπαιδευτικών και είναι 

συνυφασμένη με την ανάπτυξη της «διαπολιτισμικής δεξιότητας», η οποία αναφέρεται στην 

ικανότητα για κατάλληλη συμπεριφορά και αποτελεσματική επικοινωνία σε συνθήκες 

διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης.  

  Αποτελεί γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι απαιτούνται πιο 

λεπτομερή προγράμματα σχολικής και κοινωνικής ενίσχυσης των μειονοτικών ομάδων για την 

αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στο σχολείο και την ευρύτερη κοινωνία. Η ενσωμάτωση 

συνδέεται άμεσα με τις πολιτισμικές διαφορές και την αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας, η 

οποία γίνεται σεβαστή στον βαθμό που δεν προκαλεί τις πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης 

κοινωνίας. Η ανεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα υπαγορεύθηκε από την αντίληψη ότι αν 
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επιτραπεί στις μειονοτικές ομάδες να διατηρήσουν πλευρές των πολιτισμικών τους παραδόσεων, να 

γνωρίσουν τη γλώσσα τους, πράγμα που θα επέτρεπε τις διαφοροποιήσεις σε τρόπους ζωής, 

πολιτισμικές παραδοχές, θρησκευτικές πεποιθήσεις θα διευκόλυνε τη διαδικασία ενσωμάτωσης των 

ομάδων αυτών στην κοινωνία (Μάρκου Γ., 1997). 

 

2.4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση-διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

 

     Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, διακρίνεται από πολιτισμική ετερογένεια,  με τον αριθμό 

των αλλόγλωσσων μαθητών στις γενικές σχολικές τάξεις να αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Διαφοροποιημένη 

Διδασκαλία αποτελούν δύο μεθόδους για μια αποτελεσματικότερη και παιδαγωγική αντιμετώπιση 

αυτής της ανομοιογένειας.  

     Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, εντάσσεται στις πρακτικές που προσφέρουν ουσιαστική 

πρόσβαση στη μάθηση σε όλους τους μαθητές, και ιδιαίτερα στους μαθητές με αυξημένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε ανομοιογενείς τάξεις. Αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την 

αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των αλλόγλωσσων 

μαθητών. Διότι η διαφοροποίηση συνδέεται με την κατάλληλη διαμόρφωση της διδασκαλίας, ώστε 

αυτή να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή (Tomlinson C.,2003). Η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας θεωρείται ως η φιλοσοφία της διδασκαλίας που βασίζεται στην 

προϋπόθεση ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν οι εκπαιδευτικοί τους σχεδιάζουν τη 

διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο επίπεδο ετοιμότητας, στα ενδιαφέροντα και στο 

μαθησιακό προφίλ. Κύριος στόχος της διαφοροποίησης της διδασκαλίας είναι να αξιοποιήσει πλήρως 

την μαθησιακή ικανότητα του κάθε μαθητή να μάθει ( βλ. Σχήμα 1. ). 

                                                     Σχήμα1.  

 
(Tomlinson C. 2005) 

 

  Διαπολιτισμική είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε άτομα με διαφορετική εθνοπολιτισμική 

ταυτότητα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πολιτισμική 

ανομοιογένειά της σε επίπεδο γλωσσικό, θρησκευτικό και εθνικής ιδιαιτερότητας. Δηλαδή, τα 

εκπαιδευτικά συστήματα πλέον καλούνται να διαμορφώσουν ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων και 

θα προάγει τη δημιουργική αλληλεπίδραση όλων των μαθητών/μαθητριών. Μάλιστα, ο ρόλος της 
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εκπαίδευσης στη νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικός, καθώς αποτελεί έναν 

από τους βασικότερους μηχανισμούς διαμόρφωσης των στάσεων, των αξιών και της συμπεριφοράς 

του ατόμου. Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «να προετοιμάσει τους μαθητές ως 

πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας»(Μπαλτατζής, Δ., & Νταβέλος, Π., 2009). Στη διαπολιτισμική παιδαγωγική η 

διδασκαλία σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετίζεται με την 

ιδέα του αυτοπροσδιορισμού και της ελευθερίας (Πανταζής Β., 2008). Συνεπώς, η εκπαιδευτική 

διαδικασία στοχεύει σε ένα σχολείο στο οποίο η διαφορετικότητα είτε ως ειδική εκπαιδευτική ανάγκη 

είτε ως πολιτισμική ετερότητα, μέσω του συμπεριληπτικού τρόπου προσέγγισής της, αποτελεί μέρος 

του συνόλου, που οφείλει να υπάρχει σε ένα «σχολείο για όλους» (Χολέβα Α., 2017). Η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση,  διακηρύσσει όχι μόνο τη λήψη θεσμικών και εκπαιδευτικών μέτρων, 

αλλά και τη «διαπολιτισμοποίηση» των προγραμμάτων σπουδών, των διδακτικών εγχειριδίων και της 

σχολικής ζωής γενικότερα.  

• Αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποτελούν: 

• Η αναγνώριση της ετερότητας 

• Η κοινωνική συνοχή 

• Η ισότητα  

• Η δικαιοσύνη 

• Η συμμετοχή στο παραγόμενο έργο της εθνικής ταυτότητας 

• Η ευθύνη που απορρέει από την εν γένει συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

 ( Ταρατόρη Ε.) 

  Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, επίσης, δίνει έμφαση ότι το σχολείο, εφόσον έχει μαθητές οι 

οποίοι προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα, δεν πρέπει να λειτουργεί μονο- 

πολιτισμικά και μονογλωσσικά, αλλά, αντίθετα, με βάση την ελεύθερη και ισότιμη διαχείριση των 

πολιτισμικών κεφαλαίων των μαθητών, με απώτερο σκοπό τον πνευματικό, μορφωτικό και ψυχικό 

εμπλουτισμό γηγενών και αλλοδαπών μαθητών (Δαμανάκης Μ., 2002). Βασικά, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους, γηγενείς και ξένους, και επιδιώκει να τους ευαισθητοποιήσει με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να κυριαρχεί μεταξύ τους μια αμοιβαία ανοχή, κατανόηση και αναγνώριση. Η 

διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση έχει ως αρχή την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία 

των σύγχρονων κοινωνιών και με γνώμονα την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών στοχεύει στην 

ειρηνική συμβίωση ατόμων και ομάδων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Η 

πολυπολιτισμικότητα, συνεπώς, είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η 

διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την πολυπολιτισμικότητα αλλά δεν πηγάζει αυτόματα απ’ αυτήν. 

Γι’ αυτό και η απλή συνύπαρξη των πολιτισμών (πολιτισμικός πλουραλισμός) δεν σημαίνει 

διαπολιτισμικότητα.  Συνεπώς, η «ισοτιμία των πολιτισμών» δεν αποτελεί δόγμα ή ηθικό αξίωμα, 

αλλά πολύ περισσότερο μεθοδολογική αρχή της διαπολιτισμικής προσέγγισης. Αν δεν θεωρήσουμε 

ότι οι πολιτισμοί είναι διαφορετικοί μεν αλλά ισότιμοι μεταξύ τους, αλλά βασιστούμε στη θεωρία 

της ανισοτιμίας, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να προσεγγίσουμε, να αξιολογήσουμε και να 

κατανοήσουμε τον «Άλλο» με αποκλειστική βάση τις δικές μας αξίες και κριτήρια, που τα θεωρούμε 

ως «ορθά» και «οικουμενικά» ισχύοντα, και άρα να αυτοεγκλωβιστούμε και να αναιρέσουμε ένα 

πολιτισμικό διάλογο (Δαμανάκης Μ., 1997). 

 

2.5. Αντιλήψεις-Στάσεις Εκπαιδευτικών 

 

   Μολονότι, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί την κυρίαρχη προσέγγιση στο πεδίο της 

ελληνικής εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο τις τελευταίες δεκαετίες, στην 

πραγματικότητα παρατηρείται κενό μεταξύ της εκπαιδευτικής πολιτικής (νομοθεσία για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
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μαθητών/μαθητριών από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα) και της εκπαιδευτικής πρακτικής, η οποία 

προσανατολίζεται συνήθως σε μονοπολιτισμικές και αφομοιωτικές πρακτικές (Κεσίδου Α., 2014). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η κοινωνική ένταξη των παιδιών-ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων έχει επιτευχθεί σε μικρή κλίμακα, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη σχεδιασμού θεσμικών 

πολιτικών για την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών-ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

ιδίως εντός του σχολικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον το οποίο 

οφείλει να υποδέχεται όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες με όρους ισονομίας και σεβασμού, 

ανεξαρτήτως πολιτισμικού υποβάθρου και χρόνου παραμονής του παιδιού στην Ελλάδα (Σγούρα Α., 

2018). Μάλιστα, πολλές έρευνες ισχυρίζονται πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα επέλυε 

τυχόν αρνητικές στάσεις απέναντι σε ενταξιακές πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί 

σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αισθάνονται περισσότερο προετοιμασμένοι από την 

κατάρτισή τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι από 

την αρχική τους εκπαίδευση για τη διαχείριση της ετερογένειας στην τάξη τους και εκφράζουν την 

ανάγκη για επιμόρφωση σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας (Χριστοδούλου Χ., 2018). 

   Οι αντιλήψεις της πλειονότητας των εκπαιδευτικών σε σχέση με την προοπτική των 

πολιτικών ένταξης που αφορούν στη δημιουργία « Ενός σχολείου για όλους», διαφαίνονται εγκρατείς 

και συγκρατημένοι. Αναγνωρίζουν τη φιλοσοφία και το όραμα μιας τέτοιας προοπτικής, όμως 

συμφωνούν σε επιμέρους μόνο σημεία της. Αμφισβητούν σαφώς την αποτελεσματικότητά της 

υλοποίησής του, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών υλικοτεχνικής φύσεως και ανεπαρκειών στις 

προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού και εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματική διδασκαλία 

όλων των μαθητών σε κοινή σχολική τάξη ( Κόρακας Π., 2017). 

3. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

  Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η αποδοχή της 

πολυπολιτισμικότητας, η υπέρβαση του εθνοκεντρισμού και διαπολιτισμική προσέγγιση των νέων 

δεδομένων οδηγούν σε μονόδρομο για όλες τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ώστε να 

διασφαλίσουν την πολυπόθητη κοινωνική συναίνεση και την ειρηνική συμβίωση των πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων που τις απαρτίζουν. Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλλει σημαντικά η 

εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που ως πεδίο συνάντησης και ώσμωσης 

διαφορετικών πολιτισμών αποτελεί μια άκρως κοινωνικοποιητική διαδικασία που προωθεί την 

αναγνώριση του δικαιώματος της διαφορετικότητας ( Δερέκης Κ.). Επιπλέον, κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία η χρήση μεθόδων όπως, οι ομαδοσυνεργατικοί μέθοδοι διδασκαλίας στη βάση της 

βιωματικής μάθησης η αλληλοδιδακτική μέθοδος, η συνεργατική μάθηση, τονώνουν την 

αυτοπεποίθηση του «ξένου», τη συναισθηματική ασφάλεια, τη συμμετοχή στην ομάδα, την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των κινήτρων για μάθηση. Παράγουν 

καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της τάξης με πολυπολιτισμική σύνθεση, ενισχύουν την 

αυτοεκτίμηση, τη θετική αυτοεικόνα των μαθητών ενδυναμώνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις και 

αναπτύσσουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον και τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της 

ομάδας, ενώ αποθαρρύνουν την κοινωνική προτίμηση μεταξύ τους ( Κωνσταντινίδου Ζ., 2016). Εν 

κατακλείδι, οι εκπαιδευτικές προσπάθειες πρέπει να συγκλίνουν στην εξασφάλιση συµπεριληπτικής 

και δίκαιης ποιοτικής εκπαίδευσης και την προώθηση ευκαιριών δια βίου µάθησης για όλους. Αυτή 

η εκπαίδευση βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη συµπερίληψη, 

την προστασία της εθνοπολιτισµικής και γλωσσικής διαφορετικότητας. 

   Ωστόσο, «για την αρμονική συνύπαρξη κοινοτήτων με διαφορετική προέλευση και για το 

χτίσιμο κοινωνιών που θα βασίζονται στα δημοκρατικά ιδεώδη, στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την 

κοινωνική αλληλεγγύη, δεν αρκούν ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου και η αποδοχή της. 

Απαιτείται η αμοιβαία ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και “πιστεύω”, καθώς και η αναζήτηση 

των κοινών σημείων που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους από οπουδήποτε και αν προέρχονται. 

Όλα αυτά οδηγούν στην κατανόηση και μέσα από αυτήν στη συμφιλίωση. Η αναγκαιότητα για τη 

δημιουργία μιας νέας μορφής εκπαίδευσης είναι πλέον επιτακτική. Η σχολική εκπαίδευση είναι 

απαραίτητο να διευρυνθεί και να χρησιμοποιήσει εκτεταμένα όλα τα σύγχρονα μέσα, ραδιόφωνο, 
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τηλεόραση, διαδίκτυο. Να δίνονται σε όλα τα παιδιά οι ίδιες ευκαιρίες μάθησης ανεξάρτητα από το 

φύλο τους. Η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στις αποφάσεις που αφορούν στο χτίσιμο της 

κοινωνίας στην οποία ζουν και στην οποία θα ζήσουν ως ενήλικες, είναι απαραίτητη »(Weiss C., 

2002). Στη Δυσκολία αποδοχής της πολύχρωμης και πολύγλωσσης πραγματικότητας είναι 

επιτακτικός ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην αρμονική ένταξη 

των αλλοδαπών μαθητών. Η αναγκαιότητα εισαγωγής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα 

Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών είναι 

επιτακτική( Ταρατόρη Ε.) 

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

 

Γκότοβος Α. (2007). Μεταναστευτικές βιογραφίες και εκπαιδευτικές τροχιές: ιδεολογίες,          

 πραγματικότητες και ζητούμενα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Δαμανάκης Μ. (1997α): Η διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο:    

        Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος 1997  

Δαμανάκης Μ., ( 1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών        στην 

Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. 

Δαμανάκης, Μ. (2002), Η Εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα: 

Διαπολιτισμική Προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg 

Δερέκης Κ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Πτυχιακή Εργασία) 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Κεσίδου, Α. (2004), «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: στόχοι και πρακτικές», στο: Εταιρεία    

                Επιστηµών Αγωγής ∆ράµας (επιµ.) Προγράµµατα ∆ιδασκαλίας στην Εκπαίδευση    

                των Βαλκανικών Χωρών, Πρακτικά 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου, 75-83 

Κεσίδου,Α.(2014). Ένα σχολείο «εργάζεται διαπολιτισμικά»: προϋποθέσεις και παιδαγωγικοί 

χειρισμοί 

Κόρακας Π. (2017). Πολιτικές για την ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και    

         πραγματώσεις στην ελληνική περίπτωση. Κόρινθος 

Κυρίδης, Α. (1997). Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση και η πρόσβαση στο       

                πανεπιστήμιο. Αθήνα: Gutenberg 

Κωνσταντινίδου, Ζ., Κυρίδης, Α., & Στάμου, Λ. (2016). Η διαπολιτισμική μουσική        

                 εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικοποίησης. Μια πιλοτική προσέγγιση σε παιδιά  

                 πρώτης δημοτικού Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), Μουσικός    

                 Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας Μάθησης        

                 (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ.  

                 270-284). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. 

Μάρκου Γ., (1997). Διαπολιτισμική εκπαίδευση- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών- μια εναλλακτική 

πρόταση, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 

Μπαλτατζής, Δ., & Νταβέλος, Π. (2009). Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο 

σχολείο και τα προβλήματά της. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.). Διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Τόμος I (σσ. 252-262). Πάτρα: ΚΕ.Δ.ΕΚ. 

Μπουρούτζη Γ. (2011). ∆ιαπολιτισµικές διδακτικές προσεγγίσεις: απόψεις εκπαιδευτικών. 

Θεσσαλονίκη 

Νικολάου, Γ. (2005), ∆ιαπολιτισµική ∆ιδακτική: Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. 

  Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 

  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). «Σχολείο και διαφορετικότητα». Στο Νέο σχολείο, Σχολική     

                   και κοινωνική ζωή, οδηγός εκπαιδευτικού. Αθήνα :Υπουργείο Παιδείας και Δια   

                  Βίου Μάθησης 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 -11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

654 

 

  Πανταζής, Β. (2008). Παιδεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αξιοποίηση «ανθρώπινων  

                   δικαιωμάτων» στην εκπαιδευτική πρακτική. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών  

                   Θεμάτων, 14, 107-122. 

  Πρεβεζάνου, Β. (2007). Ιδεολογικές διαστάσεις του άλλου στο εικονογραφημένο παιδικό  βιβλίο. 

Αθήνα: Κέδρος 

  Σγούρα Α., Μάνεσης Ν. & Μητροπούλου Φ. (2018). Διαπολιτισμική εκπαίδευση και  

                   κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

  Ταρατόρη Ε. Ο ρόλος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

                   https://slideplayer.gr/slide/2776712/ 

Τσάκαλος Μιχάλης Γ. ( 2008). Η σύγχρονη ελληνική μετανάστευση μεταξύ θεωρίας και  

                εμπειρίας Εκδότης: Αιγέας 

Φραγκουδάκη Άννα ( 2010). Η ισότητα και η αξιοκρατία στην εκπαίδευση: σχόλιο για την  

                 επιστηµονική γνώση και τα κοινωνικά εµπόδια στην αξιοποίησή της στο  

                 Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική –  

                 Έρευνα - Πράξη Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 

Χατζηγεωργίου, Ι. (1999). Γνώθι το Curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών   

                προγραμμάτων και διδακτικής. Αθήνα: Ατραπός 

Χολέβα, A. (2017). Κι αν ήσουν εσύ; Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα  

                δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές  

                θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις   

                Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3, 142-156.  

                    http://dx.doi.org/10.12681/dial.15208 

Χριστοδούλου Χ., (2018). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμική τάξη:    

                Πρακτικές εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης περιοχής Αλεξανδρούπολης 

Ξενόγλωσση 

Battistich, V., Schaps, E., &  Wilson, N. (2004). Effects of an  elementary school    

                intervention on students’ “connectedness” to school and social adjustment during  

                middle school. The Journal of Primary Prevention, 24(3), 243-262 

Cora Weiss, Θεόδωρος Οικονόμου, Colin Archer (2002): Σύγχρονες Κοινωνίες – Πολύ-  

                πολιτισμική Συνύπαρξη- Η Θέση του Παιδιού 

                    https://www.mvvfoundation.gr/el 

Maalouf, A. (1998). Les identités Meurtrières. Ed. Grasset. Paris. 

Mushi, S. (2004), “Multicultural competencies in teaching: a typology of classroom  

                        activities”, Intercultural Education, 15, (2), 179-194. 

Tomlinson, Carol A. 2003. Fulfilling the promise  of the differentiated classroom: Strategies     

                 and tools for responsive teaching. Alexandria, VA: Association for Supervision  

                 and Curriculum Development 

Tomlinson, Carol Ann. 2005. “Grading and differentiation: Paradox or good practice?”  

                 Theory into practice 44, no. 3: 262-269. 

 

 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=z1a0Cb7O3Rf1sW9k5cVX4aWn.node6?Ntt=%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%93.&Ns=product.publicNewRank%7C1%7C%7Csku.publicActualPrice%7C0&Nr=AND(book.writer%3A%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CE%93.%2Cproduct.siteId%3A90001)&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer


Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Γ Τόμος 

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα Σελ. 

  
Diana Lizette Becerra-Peña 374 

Javier Gonzalo Rodríguez Ruiz 374 

Patricia Gutiérrez Moreno 374 

Αγγελάκη Ρόζη 54 

Αθανασέκου Μαρία 389 

Αθανασία Χρονοπούλου 646 

Αμαραντίδου Δέσποινα 382 

Αναστασίου Μερόπη 396 

Αναστασίου Μερόπη 402 

Αναστασίου Σοφία 275 

Αναστασίου Σοφία 286 

Ασλανίδης Θεόδωρος 130 

Αυγερινούδη Δήμητρα- Μαρία 407 

Αυγουστάκη Γεωργία 421 

Βανταράκης Απόστολος 358 

Βαρρά Ευγενία 139 

Βασιλογιαννάκη Μαρία 91 

Βογά Ηλέκτρα 148 

Βογιατζή Ειρήνη 23 

Βρυωνίδης Μάριος 342 

Γαγιάτσου Σοφία 428 

Γεωργούσης Βάιος 148 

Γκουτζέλας  Αθανάσιος 155 

Γούλα Ασπασία 64 

Γρουνά Μαρία 165 

Δαμαλά Αρετή 195 

Δέδες Δημήτριος  Γ. 593 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 37 

Δεμιρτζίδης Κωνσταντίνος 173 

Ευθυμιόπουλος Ανδρέας 64 

Ζορμπάς Ιωάννης 434 

Ζορμπάς Ιωάννης 440 

Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος 179 

Ιωαννίδη Δήμητρα 555 

Καδιανακη Μαρία 188 

Κακουλάκη Αντωνία 91 

Καραβασίλης Ιωάννης 195 

Καραβασίλης Ιωάννης 334 

Καραγιάννης Αθανάσιος 444 

Καραγιάννης Αθανάσιος 450 

Καραμανλή Θεοδώρα 204 

Κολυβά Γεωργία-Μαρία 45 

Κότσαρη Κωνσταντίνα 464 

Κουτσελίνη Μαίρη 368 

Κωμοδρόμου Λυδία 368 

Κωνσταντακοπούλου Ολυμπία 497 

Κωνσταντίνα Κουντούρη 130 

Κωνσταντινίδης Χρήστος 472 

Κωνσταντινίδης Χρήστος 482 

Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος 74 

Λεβέντη Ευμορφία 389 

Λελεντζή Βασιλική 396 

Λελεντζή Βασιλική 402 

Λιναρδάκη Χριστίνα 489 

Μακρή Μαρία 497 

Μαστοράκης Σωκράτης 91 

Μαυρίδης Συμεών 506 

Μιμιλάκη Αναστασία 515 

Μιχαλόπουλος Ευστάθιος 497 

Μοσχάκη Αθηνά 522 

Μπαντούνα Μαρία 179 

Μπαντούνα Μαρία 213 

Μπιτσάκος Νικόλαος 221 
Μπουκουβάλα - Κλώντζα 
Ευθαλία 99 

Μπούρα Βασιλεία 530 

Μπούτσκου Ευαγγελία 230 

Μπρατάνη Πηνελόπη 213 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 539 

Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα 547 

Νέδος Απόστολος 165 

Νικολιδάκης Συμεών 555 

Ξανθοπούλου Δέσποινα 204 

Ξιάρχου Χριστίνα 563 

Ούρδας Ιωάννης 230 

Παπαδανιήλ Μαρία 188 

Παπαδόπουλος Αντώνιος 240 

Παπαδοπούλου Ελένη 571 

Παπαθανασίου Μαρία 248 

Περάκη Μακρή Μαρία 256 

Πετκοπούλου Ελπινίκη 578 

Πετκοπούλου Ελπινίκη 585 

Πετρά Βασιλική 267 

Ποιμενίδης Δημήτριος 29 

Πολάκη Μαρία 23 

Πολυχρόνης Μαγκαφάς 83 

Πολυχρονίου Ανδρομάχη 629 

Πυττερού Θεοδώρα 555 



Ι.Α.Κ.Ε. 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 

Ριζοπούλου Ευανθία 472 

Ριζοπούλου Ευανθία 482 

Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης 347 

Σαμαρά Αντωνία 107 

Σαρλή Ιωάννα Π. 593 

Σαρλή Φανή  Π. 593 

Σιόντη Δήμητρα 275 

Σιόντης Κωνσταντίνος 639 

Σκλείδα Σοφία 603 

Σμυρναίου Ζαχαρούλα 464 

Σπύρου Άγγελος 608 

Σπύρου Ευανθία 608 

Σταθάτου Ανδρομάχη 286 

Σταυρούλη Μαρίλη 615 

Στεργίου Μαρία 622 

Στεφάνου Πασχάλης 297 

Στιβακτάκης Ευστάθιος 639 

Στρίκας Κωνσταντίνος 305 

Στύπα Κωστούλα 230 

Σφακιωτάκη Κυριακή 313 

Σωπασή Μαρία 321 

Τηλιγάδα Ευμορφία 107 

Τριχάς Νικόλαος 248 

Τσαπρούνης Γ. Αθανάσιος 115 

Τσαπρούνης Γ. Αθανάσιος 121 

Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος 248 

Τσιομάνη Ευαγγελία 629 

Τσιώνη Ειρήνη 334 

Τσουκανέλη Μαριάνθη 639 

Χάλαρη Μαρία 342 

Χαλκεύς Αντώνιος 23 

Χατζηκυριάκου Γιάννης 347 

Χριστίνα Τσιολάκκη 327 

Ψαρούλη Σοφία 358 
  

  

  

  

  

  

 

 

 



ISBN: 978-618-5506-08-7


