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- Διαπολιτισμική Αγωγή

- Διδακτική Μεθοδολογία 
(Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα)

- Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες

- Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δια Βίου Μάθηση

- Εκπαίδευση και Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών

- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

- Εκπαιδευτική Έρευνα

- Εκπαιδευτική Πολιτική 
(Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης)

- Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
(Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική)

- Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση

- Ιστορία της Εκπαίδευσης

- Καινοτομίες στην Εκπαίδευση

- Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

- Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

8



9

Καλωσόρισμα Περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταύρου Αρναουτάκη

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζουμε την ίδρυση του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών καθώς και τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου
με θέμα: «Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επι-
στημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Ως Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκουμε την οικοδόμηση ενός συστήματος γνώσης ικανό να πα-
ράγει προτάσεις και να προτείνει λύσεις σε κρίσιμα αναπτυξιακά και κοινωνικά 
ζητήματα του τόπου μας και ταυτόχρονα να ανοίγει νέους δρόμους σε επιχειρηματίες, σε νέους
επιστήμονες και στους επαγγελματικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στο νησί. Η αξιο-
ποίηση και ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στον τουρισμό, στον πρωτογενή
τομέα, στον πολιτισμό, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση και την έρευνα πρέπει
να αποτελέσουν τα θεμέλια μιας αειφόρου ανάπτυξης για την Κρήτη.

Η δική σας συμμετοχή, με τις καινοτόμες ιδέες και προτάσεις σας για στοχευμένες δράσεις
στους άξονες ενδιαφέροντος του Ι.Α.Κ.Ε., μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των
στόχων μας. Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αναμένεται να ενισχύσει
σημαντικά την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
στην Κρήτη. Με αυτό το δεδομένο θα μας βρείτε αρωγούς και συμπαραστάτες στις πρωτοβου-
λίες που θα αναλάβετε.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση του πρώτου σας συνεδρίου με την ελπίδα ότι τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσα από τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις θα φανούν χρήσιμα
για όλους του κρητικούς.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
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Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
και του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Το σύγχρονο σχολείο μέσα
από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή
πρακτική», που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης από 24 έως και 26 Απριλίου 2015 στο
Ξενοδοχείο Ατλαντίς.

Το θέμα του σύγχρονου σχολείου στην εποχή αυτή των ραγδαίων εξελίξεων είναι ένα από
τα πιο σημαντικά ζητήματα της τρέχουσας δεκαετίας στο δημόσιο διάλογο. Το Συνέδριό μας
έχει ως επιδίωξη να συνδέσει τις απαιτήσεις για προγραμματικές αναζητήσεις, κοινωνικές 
αναλύσεις και σύγχρονες αντιλήψεις σε θέματα που απασχολούν την επιστημονική έρευνα
αλλά και να αξιολογήσει ευκαιρίες  για δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες. Λαμβάνοντας υπόψη
τις δυναμικές που διαμορφώνουν τον εκπαιδευτικό χάρτη και αξιοποιώντας ερευνητικά δεδο-
μένα που σχετίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία και κλάδους, θα  αναπτυχθεί 
γόνιμος προβληματισμός και θα γίνουν προτάσεις στο πλαίσιο των νέων προοπτικών για το
σύγχρονο σχολείο. Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην κρίσιμη σημασία των Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για την εκπαίδευση, με την προοπτική να αποκτήσει το
σχολείο ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο για τα παιδιά.

Θεωρούμε ότι με τις εισηγήσεις και τις ανακοινώσεις αξιόλογων ομιλητών τους οποίους
έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, το δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί στο Συνέδριο μέσα
από τις εισηγήσεις, τις διαλέξεις, τις ανοιχτές συζητήσεις, τις επιστημονικές ανακοινώσεις με
λόγο και αντίλογο και επιχειρήματα θα φωτιστούν πολλές άγνωστες πτυχές του ερευνητικού
πεδίου και του επιστημονικού διαλόγου για το σύγχρονο σχολείο σε περιόδους κρίσης και θα
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Οι θεματικές του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς της σχολικής πραγματικότητας, 
δηλαδή τη διδασκαλία με ανοιχτές διαδικασίες μάθησης, τα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα,
τη διαπολιτισμική αγωγή, την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων, τις  μαθησιακές δυσκολίες,
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, τη δημοκρα-
τική διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης, την εκπαίδευση και οικονομία στο σχολείο, την
αξιολόγηση, τη σημασία της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, την ιστορία της εκπαίδευσης, του
πολιτισμού, τις σύγχρονες τάσεις των επιστημών της αγωγής, τα καινοτόμα προγράμματα 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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διδασκαλίας και μάθησης, τις νέες τεχνολογίες. Με την κυκλοφορία των πρακτικών του συνε-
δρίου ελπίζουμε ότι η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και όλοι όσοι ασχολούν-
ται με τη μελέτη των εκπαιδευτικών θεμάτων θα αποκτήσουν μια χρήσιμη πηγή αναφοράς για
όλα τα σύγχρονα θέματα που πραγματεύεται το συνέδριο.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της διοργάνωσης προηγούμενων Συνεδρίων, θα προσπαθή-
σουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης. Περιμένουμε την
ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Ηρακλείου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
επιτυχία αυτού του Συνεδρίου. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

Ελένη Π. Μαράκη  Σπύρος Χ. Πανταζής
Σχολική Σύμβουλος  Ομότιμος Καθηγητής

Α/θμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Indignational migration: Μετανάστευση λόγω αγανάκτησης στην εποχή της οικονομικής 
κρίσης στην Ευρώπη

Wassilios Baros
Καθηγητής Πανεπιστημίου Augsburg, Γερμανία

Ο γνωστός κοινωνιολόγος Beck (2006) άσκησε έντονη κριτική στο λεγόμενο μεθοδολογικό 
εθνικισμό και τόνισε την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός μεθοδολογικού κοσμοπολιτισμού. Στόχος 
του μεθοδολογικού κοσμοπολιτισμού είναι να εξετάσει τις υπερεθνικές αλληλεξαρτήσεις και τις 
επιπτώσεις τους για τα έθνη-κράτη, να μελετήσει εκείνους τους μηχανισμούς που δημιουργούν την 
κρίση και εκείνους που - σύμφωνα με την ορολογία του Νορβηγού J. Galtung - προκαλούν και 
νομιμοποιούν τη δομική βία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Beck (2012) σε ένα πρόσφατο 
βιβλίο του με τίτλο «H γερμανική Ευρώπη», ασκεί εμπεριστατωμένη κριτική στην πολιτική της 
λιτότητας.

Προγενέστερα, ο Bourdieu (1998) καταδιδικάζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, λέγοντας πως 
καταπατώνται συστηματικά κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία αποκτήθηκαν με σκληρές 
μακροχρόνιες προσπάθειες και αγώνες της εργατικής τάξης. Αυτό που προτείνει ο Bourdieu για τις 
κοινωνικές επιστήμες είναι πως πρέπει να συμβάλουν αποφασιστικά ενάντια στη διαδεδομένη τάση 
«φυσιολογικοποίησης» των προβλημάτων, όπως αυτή εκφράζεται από την κυρίαρχη ιδεολογία. 

Αν εξετάζει κανείς ζητήματα δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο και μόνο, χωρίς να αναγνωρίζει 
την παγκόσμια διάστασή τους, διατρέχει τον κίνδυνο μιας στενής οπτικής, η οποία θέτει στο 
περιθώριο τις παγκόσμιες οικονομικές διαμάχες και υποβαθμίζει τη σημασία που έχουν για την 
Παιδεία «βασικά και χαρακτηριστικά για την περίοδο προβλήματα», όπως τα χαρακτήρισε ο 
γνωστός Παιδαγωγός Wolfgang Klafki (Klafki, 1985: 56). 

Ένα τέτοιο «χαρακτηριστικό πρόβλημα του παρόντος και του πιθανού μέλλοντός μας» είναι 
ασφαλώς η σημερινή «πολλαπλή κρίση» (Demirović, 2013) στην Ευρώπη, η οποία εκφράζεται ως 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται (αποδόμηση του 
κοινωνικού κράτους ενίσχυση της εργασιακής επισφάλειας), αλλά και ως κρίση δημοκρατίας αν 
λάβει κανείς υπόψη την άνοδο ακροδεξιών και νεοναζιστικών στοιχείων σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης. Η κρίση αυτή πλήττει περισσότερο την περιφέρεια της Ευρώπης και συμβαδίζει με μια 
πολιτική κρίση και με μια κρίση ηγεμονίας, το κόστος της οποίας επιβαρύνει, βέβαια, τον 
πληθυσμό (πρβλ. Duma et al., 2013: 184 επ.). 

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, παράλληλα, παρατηρείται μια πρακτική ιδεολογικής 
αντιστροφής: συσχετισμοί που μπορεί να εξηγηθούν με πολιτικοοικονομικούς όρους και όρους 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η ανεργία, η απορρύθμιση της προστασίας των 
εργαζομένων και οι εύθραυστες συνθήκες απασχόλησης, αναδιατυπώνονται και παρερμηνεύονται. 
Πολλές φορές μάλιστα εμφανίζονται απλά ως αποτελέσματα μιας αναπόφευκτης 
παγκοσμιοποίησης και δημογραφικής εξέλιξης. 

Σ’ αυτές τις εργασιακά επισφαλείς κοινωνίες, η απώλεια δυνατοτήτων επηρεάζει καθοριστικά 
τις συλλογικές εμπειρίες των ανθρώπων και υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο μια λογική 
ομοιογένειας, σύμφωνα με την οποία -όπως είχε διατυπώσει ο Γάλλος Φιλόσοφος Bataille «...κάθε 
άνθρωπος αξίζει τόσο όσο παράγει, δηλαδή παύει να είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα...» (Bataille,
1978: 10 επ.). Στη φιλοσοφία του Bataille καθίσταται σαφής μια δεοντολογική θέση, την οποία ο 
σύγχρονος φιλόσοφος Liebsch (2012: 144) συνοψίζει ως εξής: «Ένα κράτος που θα αφαιρούσε 
αυτό το δικαίωμα αυθύπαρκτης οντότητας, θα έπρεπε να στηλιτευτεί ως μια μορφή βίας εναντίον 
όλων που θα θίγονταν από αυτό».

Η εισροή μεταναστών από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη (ΕΕ-15) σε χώρες της βορειοδυτικής 
Ευρώπης όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία -χώρες που πλήττονται από τη 
δημοσιονομική κρίση και την κρίση χρέους- συνεχίζει να αυξάνει: το έτος 2013 από τις τέσσερις 
αυτές χώρες, τις επονομαζόμενες «χώρες στρατολόγησης», αποδήμησαν στη Γερμανία συνολικά 
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63.713 άτομα, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 6% στη μετανάστευση, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος (πρβλ. DeStatis, 2014). 

Παρατηρώντας τις «μεταναστευτικές ροές από τα κράτη-μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από 
την κρίση στη ζώνη του ευρώ» (DeStatis, 2014: 1), μπορεί κανείς να μιλήσει για μετανάστευση 
λόγω αγανάκτησης και να εισάγει τον όρο «indignational migration» (Baros, 2014). 

Ο όρος “indignation” προέρχεται από τη λατινική λέξη indignitas, που σημαίνει 
«αναξιοπρέπεια» και υποδηλώνει τη συναισθηματική κατάσταση της αγανάκτησης και του θυμού. 
Χρησιμοποιώ τη λέξη indignational ως προσδιορισμό καταρχάς, με την έννοια μιας μετανάστευσης 
που συνδέεται ή προκαλείται λόγω αγανάκτησης. Ο νέος όρος “indignational” αποτελείται από τις 
λέξεις indignation («αγανάκτηση») και national («εθνικός»), και υποδηλώνει το εθνικό στοιχείο 
στην αγανάκτηση. Αναφέρεται στην αγανάκτηση και τη μετανάστευση ως ατομική και συλλογική 
αντίδραση στην «παγκοσμιοποιημένη εκμετάλλευση» (Critchley, 2008: 157). 

Ταυτόχρονα, ο όρος θέλει να ευαισθητοποιήσει ως προς τη σχέση μεταξύ «εθνικών λαών» 
και «διεθνών αγορών», όπου «παγκοσμιοποίηση, οικονομικοποίηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
αποδυναμώνουν τους λαούς και ενδυναμώνουν τις αγορές» (Streck, 2011: 15). H μετανάστευση 
αυτού του τύπου συνιστά ένα συγκεκριμένο τρόπο αντίδρασης στην έλλειψη ευκαιριών 
(αυτο)πραγμάτωσης. H έλλειψη αυτή εκφράζεται μέσα από την υλική ένδεια, την εργασιακή 
επισφάλεια (precarity), ως ενσώματη εμπειρία υποκειμενικοτήτων (Tsianos & Papadopoulos, 
2006), καθώς και μέσα από διαδικασίες αποστέρησης (Garz, 2006). Οι διαδικασίες αποστέρησης 
μπορεί να γίνουν κατανοητές ως «εξωτερικές παρεμβάσεις στη ζωή των ατόμων» (Garz, 2006: 59) 
που υποκειμενικά εκλαμβάνονται ως μη αναστρέψιμες καταστάσεις. 

Η έννοια της αποστέρησης του Detlef Garz δεν σχετίζεται με τη μη αναγνώριση, αλλά πολύ 
περισσότερο με την αφαίρεση του (έστω και κατ’ ελάχιστον) υπαρκτού. Έτσι, για παράδειγμα, οι 
δραστικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι πρακτικές μαζικών απολύσεων εργαζομένων με το 
μανδύα μιας μεταρρυθμιστικής ιδεολογίας, η αναστολή ιστορικά κεκτημένων εργασιακών 
δικαιωμάτων και η αποδόμηση κάθε νομικής προστασίας από την αυθαιρεσία μιας 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής εξορθολογισμού σηματοδοτούν μερικές μόνο μορφές αποστέρησης, με 
την έννοια ότι «μια ισχυρή συλλογικότητα χ αφαιρεί από μια συλλογικότητα ψ κάτι που ήδη 
αποκτήθηκε ιστορικά [...], δηλαδή ζ» (Garz, 2006: 65).

Με αυτές τις διαδικασίες αποστέρησης συμβαδίζουν διαδικασίες αποκοινωνικοποίησης, όπου 
από τα υποκείμενα αφαιρούνται αυτονόητα στοιχεία και σημαντικά περιεχόμενα, όπως τιμή, 
αξιοπρέπεια, δικαιώματα κ.λπ. (Garz, 2006: 65). Αρκεί να σκεφτεί κανείς, υπό αυτό το πρίσμα, το 
πρόβλημα της ανεργίας των νέων σε μια τάξη μεγέθους 60% στις χώρες που μαστίζονται από την 
κρίση, όπως και την παραβίαση μιας σειράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των πολιτικών «βίαιης 
πτωχοποίησης» χωρών του ευρωπαϊκού νότου (Χρυσόγονος, 2013· Fischer-Lescano 2013: 64).

Αυτή η μορφή της μετανάστευσης μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση μιας «δημοκρατικής 
διαφωνίας», η οποία συνεπάγεται ταυτόχρονα μια ηθική απαίτηση, που «προβάλλεται υπό το 
κράτος της αδικίας και προκαλεί θυμό». Ο θυμός (anger, Zorn) συνιστά το «πρώτο πολιτικό 
συναίσθημα» (Critchley, 2008: 111) και είναι –όπως αναφέρει ο Bollnow (2009)– «η φλογισμένη 
αγανάκτηση που δεν μπορεί να αποδεχθεί α) ότι επικρατεί η αδικία ή β) ότι το δίκαιο δεν 
επικρατεί» (Bollnow, 2009: 75). 

Ο θυμός αποτελεί «εκφρασμένη αγανάκτηση και έχει ως εκ τούτου τις ρίζες της στη 
συνείδηση ενός αντικειμενικά έγκυρου συστήματος αξιών» (Bollnow, 2009: 77). Στην περίπτωση 
της μετανάστευσης λόγω αγανάκτησης πρόκειται, λοιπόν, για μια πράξη εκδημοκρατισμού, με την 
έννοια της «εκδήλωσης διαφωνίας, στην οποία εκφράζεται η παρουσία εκείνων που δεν μετρούν» 
(Critchley, 2008: 156). Αυτές οι διεργασίες οδηγούν τα άτομα σε ασυνέχειες στην εξέλιξη των 
βιογραφικών τους μπορούν να εξεταστούν από τη σκοπιά της Θεωρίας της Παιδείας 
(Bildungstheorie) ως «μορφωτικά προβλήματα» (Koller, 1999: 165). 

Η μόρφωση, στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να οριστεί ως μια μορφή μετασχηματισμού των 
προσανατολισμών ζωής ενός ατόμου, ο οποίος μετασχηματισμός προκύπτει όταν κάποιος έρχεται 

αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και πιο συγκεκριμένα όταν έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις 
κρίσης τις οποίες δεν μπορεί να ενσωματώσει στο υπάρχον πλαίσιο των υποκειμενικών του 
νοηματοδοτήσεων. Μη μπορώντας, λοιπόν, να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, μετασχηματίζει 
τους προσανατολισμούς της ζωής του, προκύπτοντας έτσι μορφωτικές διαδικασίες. Τα ερωτήματα 
που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν, κάθε φορά, την πρόκληση να 
αντέξουν και να αντεπεξέλθουν σε όρους και συνθήκες επισφάλειας συνιστούν, κατά την γνώμη 
μου, εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα για την εμπειρική έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα: Η ερευνητική διάσταση που διανοίγεται με αυτά τα ερωτήματα εκκινεί 
από υποκειμενικές εκφράσεις των μεταναστών και εισάγει, με τον τρόπο αυτό, ένα επιστημονικό 
πεδίο που έχει διερευνηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, και αφορά τη σημασία των πολιτικών 
συναισθημάτων ως βιωματικών αφορμών για μορφωτικές, μετασχηματιστικές διεργασίες (Koller, 
2014). 

Η μόρφωση (Bildung) έχει έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα (Reichenbach, 2000: 69). Στο 
πλαίσιο των επιστημονικών αναλύσεων περί μορφωτικών διεργασιών θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
ο «αναπόδραστος πλουραλισμός και η ανομοιογένεια των κοσμοαντιλήψεων, των τρόπων ζωής και 
των κατευθύνσεων και επιλογών σε σχέση με τον κόσμο» και, αντίστοιχα, να καταστεί αποδεκτή 
ως έννοια μια «πληθώρα μορφώσεων, που θα ήταν δυνατές και επιθυμητές, αντί ενός ενιαίου 
ιδεατού τύπου μόρφωσης» (Koller, 1999: 155). Αυτή η «πληθώρα μορφώσεων» θα μπορούσε να 
θεωρηθεί από την άποψη της υποκειμενικής επιστημονικής θεωρίας (Holzkamp, 1993) ως μια 
σειρά διαφορετικών μορφών έκφρασης της βασικής επιδίωξης των υποκειμένων που είναι να 
διατηρήσουν ή και να ανεβάσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Με τη βοήθεια της ανακατασκευής περιπτώσεων βιωματικών εμπειριών νεοεισερχόμενων 
Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, κατέστη δυνατό να αναδειχθεί σε ερευνητικό επίπεδο με ποιό 
τρόπο ηθικο-πολιτικά συναισθήματα προκαλούν «κινητικότητα και κίνηση τόσο στο επίπεδο του 
“εγώ”, όσο και σε αυτό των διυποκειμενικών σχέσεων» (Reichenbach, 2005: 54). Στο πλαίσιο της 
εμπειρικής έρευνας κατέστη δυνατό να διαπιστωθούν εκδηλώσεις μιας πρακτικής πολιτικής 
αντίστασης μέσα από τη μετανάστευση. Αυτή η πρακτική έχει έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα, όταν, 
για παράδειγμα, εκφράζονται μορφές επεξεργασίας του βιώματος της κρίσης μέσα από το χιούμορ 
ή και την ειρωνεία. Ταυτόχρονα, διακρίνεται από μια επικοινωνιακή πρακτική, η οποία 
συνδυάζεται συνεχώς με την κατάσταση της ηθικής ευθύνης έναντι άλλων ανθρώπων που 
βρίσκονται σε παρόμοια θέση. 

Η ηθική ευθύνη προκύπτει όταν τα άτομα εκτίθενται συναισθηματικά απέναντι στους άλλους 
και επικοινωνούν την ευαλωτότητα της δικής τους ζωής μέσα από μια διαδικασία συναισθηματικής 
αντιπαράθεσης με συνθήκες αδικίας, μειονεκτικής μεταχείρισης και διακρίσεων. Ο 
μετασχηματισμός των προσανατολισμών ζωής που καταδείχθηκε σηματοδοτεί λοιπόν μορφή 
πολιτικού γραμματισμού (political literacy), ο οποίος μπορεί να οριστεί ως μια (ανατρεπτική) 
επικοινωνιακή πράξη της υπέρβασης υφιστάμενων κοινωνικών τάξεων πραγμάτων, με ηθική 
ευθύνη. 

Με τη δική του «ηθική της υποχρέωσης και της πολιτικής αντίστασης», ο Critchley 
προσεγγίζει, κατά την άποψή μου, -δίχως να το αναφέρει ρητά- τη φιλοσοφία και τη θεωρία της 
επικοινωνίας του Georges Bataille, όπου η υπεροχή δεν προσεγγίζεται με το συνηθισμένο τρόπο, 
ως αυτονομία, αλλά γίνεται αντιληπτή ως η ριζοσπαστική «άρνηση της δύναμης», και μάλιστα, όχι 
μόνο της δύναμης των άλλων, αλλά πρωτίστως της ίδιας δύναμης, της δύναμης του ατόμου, του 
αυτοκαθορισμού (πρβλ. Menke, 1999: 308). 

Μόνο σε μετέπειτα χρόνο, ο Critchley (2011) παραθέτει έναν ορισμό της ηθικής στη 
φιλοσοφία του Bataille, που θα ήταν δυνατό να δώσει περαιτέρω ώθηση για τη θεωρία της 
πολιτικής παιδείας: Η εγκατάλειψη της περιοριστικής αρχής του ωφελιμισμού και του 
ορθολογισμού του σκοπού για την ανθρώπινη δράση, προς όφελος της κατάκτησης μιας κυρίαρχης 
αξιοπρέπειας, μέσα από την αμφισβήτηση της δύναμης (των άλλων και της δικής μας) (Critchley, 
2011: 128). Έχουμε να κάνουμε με «ισχυρή επικοινωνία» η οποία συνιστά μια ανοιχτή επικοινωνία 
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όπου οι μετέχοντες σε αυτήν αποκαλύπτονται συναισθηματικά ή/και αντιπαρατίθενται σε 
συναισθήματα (πρβλ. Moebius, 2006: 466).

Αυτή η κατάσταση έκθεσης και ευαλωτότητας θα μπορούσε να εξεταστεί από την άποψη της 
θεωρίας της δικαιοσύνης ως προς τη θεωρητική της διασύνδεση με τον όρο ευθύνη, της Judith 
Butler (2003: 94 και επ.). Η ηθική ευθύνη δεν καθορίζεται από οικουμενικές, αντικειμενικές αξίες. 
Εκλαμβάνεται ως η απαρχή της διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

Η ομολογία της ατομικής αδυναμίας τεκμαίρεται ως ένδειξη του ανθρώπινου: «Όταν δεν 
δεχόμαστε τα όρια μας, σημαίνει ότι απαρνούμαστε ό,τι είναι ανθρώπινο πάνω μας. Αυτή η 
απώλεια μου φαίνεται βαρύτερη από την απώλεια της αίσθησης υπεροχής, που απαιτείται για μια 
συνεκτική θεωρία του υποκειμένου» (Butler, 2003: 94). Κατά την Butler, «δεν θα πρέπει κανείς να 
υπερέχει, προκειμένου να δρα ηθικά. Πολύ περισσότερο, θα πρέπει να απολέσει την υπεροχή του, 
προκειμένου να γίνει ανθρώπινος» (Butler, 2003: 94). 

Προεκτάσεις για την πολιτική παιδεία
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για την εμπειρική έρευνα η έννοια της μετανάστευσης λόγω 

αγανάκτησης (indignational migration) μπορεί να εστιαστεί σε τρία επίπεδα- επιστημολογικές 
παραδοχές.

Αντίληψη για το αντικείμενο έρευνας: Στο επίκεντρο, λοιπόν, δεν βρίσκεται το ζήτημα των 
συνεπειών της μετανάστευσης για τις κοινωνίες υποδοχής, αλλά οι αντικειμενικές συνθήκες που 
προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα. Πώς προκύπτουν σχηματισμοί κινητικότητας στη 
νεοφιλελεύθερη παγκόσμια τάξη; Πώς βιώνονται και πώς αντιμετωπίζονται από τα εμπλεκόμενα 
άτομα σε ατομικό/συλλογικό επίπεδο; Και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, από την πλευρά της, η 
κοινωνία των χωρών υποδοχής μεταναστών τους μετανάστες με έναν ηθικά υπεύθυνο τρόπο;

Προσδοκώμενη γνώση: Αμφισβητείται η ομογενοποίηση της επιστημονικής συζήτησης για τη 
μετανάστευση, σύμφωνα με την οποία όσοι «δεν μέτρησαν» ήδη μια πρώτη φορά (στην πατρίδα 
τους), δεν υπολογίζονται ούτε σε κάποια επόμενη, όταν, για παράδειγμα, στο νέο περιβάλλον που 
ζουν, θεωρείται πως δεν διαθέτουν «όσα έχουν αξία για τους ημεδαπούς» (Esser, 1998: 133). 
Σημαντική επιταγή για την έρευνα της μετανάστευσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής επιστήμης 
αποτελεί η αντίσταση σε λογικές ομογενοποίησης. Μια τέτοια αντίληψη, η οποία δεν επιτρέπει 
κανέναν αντίλογο, θα μπορούσε να προκύψει αν αντιμετώπιζε κανείς αυτήν την αύξηση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων με τα γνωστά στην ιστορία της μεταναστευτικής έρευνας 
επιχειρήματα, που αφορούν τις αναγκαιότητες ενσωμάτωσης των μεταναστών στις χώρες 
υποδοχής. 

Αντίληψη για την πράξη: Στόχος είναι η ενίσχυση μιας πρακτικής λόγου στον οποίο θα 
γίνονται ορατές -στη δημόσια συνείδηση- οι παγκόσμιες οικονομικές σχέσεις. Οι κοινωνικές δομές, 
θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με το εάν και κατά πόσο επιτρέπουν έναν «αγωνιστικό 
πλουραλισμό». Ο αγωνιστικός πλουραλισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση του πολιτικού, με την 
έννοια του πολιτικού στοιχείου. Η αντίληψη για την ευθύνη, έτσι όπως πρεσβεύεται από την 
Mouffe (2000: 61), προτρέπει να λάβουμε υπόψη «την πολυφωνία [...] και την ανάγκη να δοθεί σε 
αυτές τις φωνές η δυνατότητα έκφρασης, αντί να πασχίζουμε για αρμονία και συναίνεση», διότι ο 
προσανατολισμός προς τη συναίνεση και την αρμονία, όχι μόνο συμβάλλει στη διατήρηση της 
κοινωνικής τάξης πραγμάτων, αλλά με τον τρόπο αυτό «καθιστά αδύνατο το πολιτικό στοιχείο» 
(Rancière, 2003). 

Ο ρόλος της πολιτικής παιδείας στο σύγχρονο σχολείο των χωρών υποδοχής είναι εστιάσει 
στο εάν και κατά πόσο τα μέλη μιας μεταναστευτικής κοινωνίας "είναι σε θέση να βιώνουν 
πολιτικά συναισθήματα" (R. Reichenbach). Αν είναι σε θέση, δηλαδή, να θυμώνουν και να 
αγανακτούν όχι για την παρουσία νέων μεταναστών, αλλά για τις μορφές παγκόσμιας 
εκμετάλλευσης που είναι τα αίτια της νέας μετανάστευσης παγκοσμίως. 

Στόχος της πολιτικής παιδείας είναι, εν τέλει, να προσδώσει στα πολιτικά συναισθήματα μια 
κατάλληλη νοηματοδότηση, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός πολιτικού γραμματισμού 

που να εκφράζεται ως ανατρεπτική επικοινωνιακή πράξη υπέρβασης του κυρίαρχου πλαισίου 
αναφοράς με ηθική ευθύνη.
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ζουν, θεωρείται πως δεν διαθέτουν «όσα έχουν αξία για τους ημεδαπούς» (Esser, 1998: 133). 
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υποδοχής. 

Αντίληψη για την πράξη: Στόχος είναι η ενίσχυση μιας πρακτικής λόγου στον οποίο θα 
γίνονται ορατές -στη δημόσια συνείδηση- οι παγκόσμιες οικονομικές σχέσεις. Οι κοινωνικές δομές, 
θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με το εάν και κατά πόσο επιτρέπουν έναν «αγωνιστικό 
πλουραλισμό». Ο αγωνιστικός πλουραλισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση του πολιτικού, με την 
έννοια του πολιτικού στοιχείου. Η αντίληψη για την ευθύνη, έτσι όπως πρεσβεύεται από την 
Mouffe (2000: 61), προτρέπει να λάβουμε υπόψη «την πολυφωνία [...] και την ανάγκη να δοθεί σε 
αυτές τις φωνές η δυνατότητα έκφρασης, αντί να πασχίζουμε για αρμονία και συναίνεση», διότι ο 
προσανατολισμός προς τη συναίνεση και την αρμονία, όχι μόνο συμβάλλει στη διατήρηση της 
κοινωνικής τάξης πραγμάτων, αλλά με τον τρόπο αυτό «καθιστά αδύνατο το πολιτικό στοιχείο» 
(Rancière, 2003). 

Ο ρόλος της πολιτικής παιδείας στο σύγχρονο σχολείο των χωρών υποδοχής είναι εστιάσει 
στο εάν και κατά πόσο τα μέλη μιας μεταναστευτικής κοινωνίας "είναι σε θέση να βιώνουν 
πολιτικά συναισθήματα" (R. Reichenbach). Αν είναι σε θέση, δηλαδή, να θυμώνουν και να 
αγανακτούν όχι για την παρουσία νέων μεταναστών, αλλά για τις μορφές παγκόσμιας 
εκμετάλλευσης που είναι τα αίτια της νέας μετανάστευσης παγκοσμίως. 

Στόχος της πολιτικής παιδείας είναι, εν τέλει, να προσδώσει στα πολιτικά συναισθήματα μια 
κατάλληλη νοηματοδότηση, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός πολιτικού γραμματισμού 

που να εκφράζεται ως ανατρεπτική επικοινωνιακή πράξη υπέρβασης του κυρίαρχου πλαισίου 
αναφοράς με ηθική ευθύνη.
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Περίληψη
Το Σχολείο, η Οικογένεια και η Κοινότητα αποτελούν τρία διακριτά αλλά ταυτόχρονα και 

αλληλεξαρτώμενα συστήματα. Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ανακύπτουν ολοένα και 
πιο συχνά προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας αυτών των τριών συστημάτων. Οι προσπάθειες που επικεντρώνονται στην 
αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια μία ιδιαίτερη άνθηση στον 
διεθνή χώρο. 

Η συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας αποσκοπεί στην υγιή γνωστική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στην προσωπική, εκπαιδευτική και 
κοινωνική τους επιτυχία, μέσα από τη μεγιστοποίηση της απόδοσης  των τριών συστημάτων. Η 
αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ αυτών των τριών συστημάτων επιτείνεται ιδιαίτερα στη 
σύγχρονη εποχή που, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα, 
επιδιώκεται μία μετατόπιση από τη συνήθως απομονωμένη δραστηριότητα ατόμων ή ομάδων προς 
μία περισσότερο συνδυασμένη συνεργατική δράση, με βάση τις σχέσεις εμπιστοσύνης και 
αλληλοϋποστήριξης και με παράλληλο στόχο τη δημιουργία δικτύων αλληλεπίδρασης, που 
παράγουν κοινωνικό κεφάλαιο. 

Στην ομιλία αυτή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα εφαρμογής, τα οποία 
διευκολύνουν τον σχεδιασμό – προγραμματισμό για την υλοποίηση  προτάσεων και την ανάληψη 
δράσεων, προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και οι 
αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις  μεταξύ του Σχολείου, της Οικογένειας και της Κοινότητας.

Λέξεις –Κλειδιά: Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας· Εμπόδια και περιορισμοί·
Καλές πρακτικές· Κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου

1 Εισαγωγή
Το Σχολείο, η Οικογένεια και η Κοινότητα αποτελούν τρία συστήματα υψηλής 

πολυπλοκότητας, τα οποία βρίσκονται, σήμερα, αντιμέτωπα με πρωτόγνωρες προκλήσεις και νέες 
ανάγκες. Τα συστήματα αυτά βιώνουν συνεχείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές αλλαγές και 
μεταβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με αξίες, αντιλήψεις, τρόπους ζωής και συμπεριφορές. Το μέλλον 
δεν εμφανίζει τις παραμέτρους σταθερότητας που αναγνωρίζαμε στο παρελθόν και χαρακτηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από αβεβαιότητα και αδυναμία πρόβλεψης. 

Μέσα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ανακύπτουν ολοένα και πιο συχνά 
προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας του Σχολείου, της Οικογένειας και της Κοινότητας. Οι προσπάθειες που 
επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα όχι απλώς της επικοινωνίας αλλά της συνεργασίας αυτών των 
τριών συστημάτων γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη άνθηση στον διεθνή χώρο. Αυτή η 
αναγκαιότητα είναι επιτακτική για την από κοινού αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που 
δημιουργούνται ή επιτείνονται στην περίοδο οικονομικής κρίσης, που υπάρχει στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες.



25

από το δικτυακό τόπο:  http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Studie_Austeritaetspolitik_und_Men-
schenrechte.pdf.Garz, D. (2006). Weder Solidarität noch Recht noch Liebe - Grundzüge einer 
Moral der Aberkennung. Aberkennungstrilogie, Teil I. Στο H. Drerup & W. Fölling (Επιμ.), 
Gleichheit und Gerechtigkeit. Pädagogische Revisionen. Dresden: TUDpress, 51−69. 

Holzkamp, K. (1993). Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/M: Campus.
Kamper, D. (1995). Unmögliche Gegenwart. Zur Theorie der Phantasie. München: Wilhelm 

Fink.
Klafki, W. (1985). Konturen eines neuen Allgemeinbildungskonzepts. Στο W. Klafki, Neue 

Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive 
Didaktik. Weinheim und Basel: Beltz, 43−81. 

Koller, H.-Ch. (1999). Bildung und Widerstreit. Zur Struktur biographischer 
Bildungsprozesse in der (Post-) Moderne. München: W. Fink.

Koller, H.-Ch. (2014). Anders werden. Zur Erforschung transformatorischer 
Bildungsprozesse. Στο I. Miethe & H.-R. Müller (Επιμ.), Qualitative Bildungsforschung und 
Bildungstheorie. Opladen: Budrich, 19−33. 

Liebsch, B. (2012). Leidenschaftliche Souveränität und Unannehmbarkeit der Gewalt. 
Georges Bataille im Kontext politischer Theorie. Στο M. Riekenberg (Επιμ.), Die Gewaltsoziologie 
Georges Batailles. Leipzig: Leipziger Uni.- Vrl., 123−150. 

Menke, Ch. (1999). Ästhetische Souveränität. Nach dem Scheitern der Avantgarde. Στο A. 
Hetzel & P. Wiechens (Επιμ.), Georges Bataille. Vorreden zur Überschreitung. Würzburg: 
Königshausen u. Neumann,  301−309.

Moebius, S. (2006). Die Zauberlehrlinge. Soziologiegeschichte des Collège de Sociologie 
(1937–1939). Konstanz: Uvk.

Mouffe, Ch. (2000). Wittgenstein, Politische Theorie und Demokratie. polylog: Zeitschrift für 
interkulturelles Philosophieren, 6, 53–61.

Rancière, J. (2003). Politisches Denken heute. Lettre International, Sommer 2003. Berlin.
Reichenbach, R. (2000). Demokratisches Selbst und dilettantisches Subjekt. Demokratische 

Bildung und Erziehung in der Spätmoderne. Münster: Waxmann.
Reichenbach, R. (2005). Politische Bildung und die Regulierung psychischer Affiziertheit, 

Στο R. Reichenbach & H. Breit (Επιμ.), Skandal und politische Bildung, Berlin: Logos Verlag, 51–
60.

Tsianos, V. & Papadopoulos, D. (2006). Prekarität: eine wilde Reise ins Herz des 
verkörperten Kapitalismus. Oder: wer hat Angst vor der immateriellen Arbeit? Transversal – eipcp 
multilingual webjournal 10/2006. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 
http://eipcp.net/transversal/1106/tsianospapadopoulos/de.
 

Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας: Ζητήματα εφαρμογής

Ηρώ Μυλωνάκου – Κεκέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε.
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Περίληψη
Το Σχολείο, η Οικογένεια και η Κοινότητα αποτελούν τρία διακριτά αλλά ταυτόχρονα και 

αλληλεξαρτώμενα συστήματα. Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ανακύπτουν ολοένα και 
πιο συχνά προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας αυτών των τριών συστημάτων. Οι προσπάθειες που επικεντρώνονται στην 
αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια μία ιδιαίτερη άνθηση στον 
διεθνή χώρο. 

Η συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας αποσκοπεί στην υγιή γνωστική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στην προσωπική, εκπαιδευτική και 
κοινωνική τους επιτυχία, μέσα από τη μεγιστοποίηση της απόδοσης  των τριών συστημάτων. Η 
αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ αυτών των τριών συστημάτων επιτείνεται ιδιαίτερα στη 
σύγχρονη εποχή που, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα, 
επιδιώκεται μία μετατόπιση από τη συνήθως απομονωμένη δραστηριότητα ατόμων ή ομάδων προς 
μία περισσότερο συνδυασμένη συνεργατική δράση, με βάση τις σχέσεις εμπιστοσύνης και 
αλληλοϋποστήριξης και με παράλληλο στόχο τη δημιουργία δικτύων αλληλεπίδρασης, που 
παράγουν κοινωνικό κεφάλαιο. 

Στην ομιλία αυτή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα εφαρμογής, τα οποία 
διευκολύνουν τον σχεδιασμό – προγραμματισμό για την υλοποίηση  προτάσεων και την ανάληψη 
δράσεων, προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και οι 
αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις  μεταξύ του Σχολείου, της Οικογένειας και της Κοινότητας.

Λέξεις –Κλειδιά: Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας· Εμπόδια και περιορισμοί·
Καλές πρακτικές· Κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχολείου

1 Εισαγωγή
Το Σχολείο, η Οικογένεια και η Κοινότητα αποτελούν τρία συστήματα υψηλής 

πολυπλοκότητας, τα οποία βρίσκονται, σήμερα, αντιμέτωπα με πρωτόγνωρες προκλήσεις και νέες 
ανάγκες. Τα συστήματα αυτά βιώνουν συνεχείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές αλλαγές και 
μεταβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με αξίες, αντιλήψεις, τρόπους ζωής και συμπεριφορές. Το μέλλον 
δεν εμφανίζει τις παραμέτρους σταθερότητας που αναγνωρίζαμε στο παρελθόν και χαρακτηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από αβεβαιότητα και αδυναμία πρόβλεψης. 

Μέσα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ανακύπτουν ολοένα και πιο συχνά 
προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας του Σχολείου, της Οικογένειας και της Κοινότητας. Οι προσπάθειες που 
επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα όχι απλώς της επικοινωνίας αλλά της συνεργασίας αυτών των 
τριών συστημάτων γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη άνθηση στον διεθνή χώρο. Αυτή η 
αναγκαιότητα είναι επιτακτική για την από κοινού αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που 
δημιουργούνται ή επιτείνονται στην περίοδο οικονομικής κρίσης, που υπάρχει στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Η Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας αποτελεί σήμερα ένα συγκροτημένο 
επιστημονικό πεδίο με σημαντικό φιλοσοφικό πλαίσιο και θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο. 
Διανοητές και ερευνητές -που προέρχονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, 
ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικούς φορείς- με το έργο τους έχουν προσδιορίσει, θεμελιώσει, 
οριοθετήσει και διευρύνει αυτό το επιστημονικό πεδίο, δημιουργώντας μία πολύ σημαντική
«κληρονομιά» - παρακαταθήκη αρχών, παραδοχών, θεωρητικών και ερευνητικών μοντέλων, 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων, προτάσεων εφαρμογής και σχετικών προγραμμάτων (Γεωργίου, 
2011· Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009). Όλα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στην 
ανάπτυξη της συνέργειας μεταξύ Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας.

Το κεντρικό ερώτημα αυτής της ομιλίας είναι: Ως εκπαιδευτικοί ή ως γονείς ποια μορφή και 
ποια δυναμική επιθυμούμε να έχει η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου  της οικογένειας και της 
κοινότητας μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να τη βελτιώσουμε και, τελικά, μέχρι πού μπορούμε να 
φθάσουμε;

Από αυτό το κεντρικό ερώτημα απορρέουν επιμέρους ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να 
προσδιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. 

Θα εξετάσουμε, αρχικά, τις δυνατότητες που έχουν για επικοινωνία  αυτά τα τρία συστήματα, 
από τη δική του πλευρά το καθένα, τα πιθανά εμπόδια και τους περιορισμούς και στη συνέχεια θα 
συζητήσουμε για το πώς μπορεί να επιτευχθεί μία ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία θα 
μπορεί να μετεξελιχθεί σε συνεργασία. 

2 Η πλευρά του Σχολείου
Η πρωτοβουλία για την  επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας ανήκει πρωτίστως 

στο σχολείο. Συνήθως, κάθε σχολική μονάδα προσδιορίζει τους δικούς της στόχους  και ακολούθως 
εξελίσσει  τις  δικές της στρατηγικές και πολιτικές, σε σχέση με τις μορφές της συμμετοχής των 
γονέων στο σχολείο, τη γενικότερη επικοινωνία  με τις οικογένειες των μαθητών και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινότητας.  Η μελέτη αυτών των στρατηγικών έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία μίας τυπολογίας του σχολείου (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009) σχετικά με τους τρόπους που 
αυτό αντιμετωπίζει την οικογένεια των μαθητών και την κοινότητα. Σύμφωνα με αυτήν την 
τυπολογία υπάρχουν τέσσερις τύποι σχολείων:

α) Το σχολείο «φρούριο»: Έχει ως βασική θέση ότι θα πρέπει να προστατεύσει και να 
περιφρουρήσει τη λειτουργία του από κάθε είδους παρέμβαση, η οποία μπορεί να προέρχεται από 
οποιονδήποτε «έξω» από το σχολείο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότερες αποφάσεις 
λαμβάνονται από τη διεύθυνση του σχολείου και δεν επιτρέπεται η εμπλοκή στις σχολικές 
δραστηριότητες προσώπων από την οικογένεια, καθώς και ατόμων και  φορέων από το περιβάλλον 
της κοινότητας. Οι συναντήσεις με τους γονείς είναι οι ελάχιστες αναγκαίες και αποφασίζονται και 
προκαθορίζονται αποκλειστικά από την πλευρά του σχολείου.

β) Το σχολείο των προκαθορισμένων – ελεγχόμενων προσκλήσεων (της καθοδηγούμενης 
δράσης των γονέων): Αποφασίζει μόνο του  για το τι ακριβώς θα κάνουν οι γονείς στο σχολείο και 
επιδιώκει να προσδιορίζει το ίδιο τον ρόλο της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών της. 
Μέσα σε αυτή τη θεώρηση, οι γονείς μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στο σχολείο, σε 
συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις και με τρόπο που προκαθορίζεται αποκλειστικά από το σχολείο. 
Έτσι  οι γονείς «επιστρατεύονται» (συνήθως μικρές ομάδες αποτελούμενες από τους ίδιους πάντα 
γονείς) για να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες εργασίες που επιθυμεί το σχολείο.

γ) Το σχολείο το «ανοιχτό στην οικογένεια». Έχει ως βασική θέση ότι όλες οι οικογένειες 
μπορούν πραγματικά και αποτελεσματικά να βοηθήσουν σε πολλές εκφάνσεις της σχολικής ζωής
και να συνεισφέρουν με τις αξιόλογες ιδέες τους στην προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας 
του σχολείου. Με αυτή τη λογική, δημιουργούν ευκαιρίες ώστε συστηματικά οι οικογένειες να 
έχουν αμφίδρομη επικοινωνία με το σχολείο· για παράδειγμα, μέλη από διαφορετικές οικογένειες 
καλούνται να συζητούν μέσα στο σχολείο για τις πολιτισμικές τους καταβολές και παραδόσεις και 

να μιλούν στους μαθητές για την επαγγελματική τους ζωή ή οργανώνονται (απογευματινές ή 
βραδινές συνήθως) συναντήσεις, για να κατανοήσουν οι γονείς τι ακριβώς μαθαίνουν τα παιδιά 
τους, να εμπλουτίσουν τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες και να συνδράμουν στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων στη σχολική κοινότητα. 

δ) Το σχολείο που είναι προσανατολισμένο στη συνεργασία με την οικογένεια  και την 
κοινότητα. Έχει ως βασικό στόχο τη συνέργεια μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. Το 
όραμα του σχολείου για την εκπαίδευση των παιδιών αναπτύσσεται από κοινού από τους 
εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες των μαθητών, δημιουργούνται υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 
για τη μαθησιακή διαδικασία (με την ευρύτερη σημασία) και παρέχεται ενθάρρυνση και 
συστηματική βοήθεια σε όλα τα παιδιά, προκειμένου να εξελίσσονται και να βελτιώνονται 
συνεχώς. Παραλλήλως, αναπτύσσονται στρατηγικές που ενισχύουν τη δια βίου εκπαίδευση των 
μελών των οικογενειών, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες και τους πόρους που η κοινότητα μπορεί 
να προσφέρει. Οι διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού του σχολείου είναι ανοικτές και στους 
γονείς και υπάρχουν προγράμματα που απευθύνονται στην οικογένεια, που εστιάζουν σε ζητήματα 
σχετικά με τον υποστηρικτικό ρόλο της στη σχολική ζωή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο 
επιδιώκει να διατηρεί προσωπικές και συστηματικές επαφές με όλες τις οικογένειες, 
καταβάλλοντας προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να επιτυγχάνεται διαρκής 
και ουσιαστική επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και με την υποστήριξη 
της κοινότητας.

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών και μελετών από το διεθνή χώρο (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009) 
αναδεικνύει την ανάγκη το σχολείο να είναι «ανοιχτό στην οικογένεια» και να «ενισχύει τη 
συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα», καθώς και τα πολλαπλά οφέλη για μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς από αυτή τη συνεργασία. Πόσο όμως αυτό είναι εφικτό; Ποιες είναι οι 
πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει το σχολείο στην προσπάθεια αυτής της 
ουσιαστικής επικοινωνίας με τις οικογένειες; 

Σήμερα, αρκετοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι όλο και περισσότεροι γονείς εκδηλώνουν 
ακραίες συμπεριφορές σε σχέση με την επικοινωνία τους με το σχολείο. Στο ένα άκρο ανήκουν 
εκείνοι οι γονείς που είναι απρόθυμοι να επικοινωνήσουν με το σχολείο και δείχνουν αδιάφοροι και 
απόντες από την σχολική ζωή των παιδιών τους. Στο άλλο άκρο βρίσκονται εκείνοι οι γονείς που,
έχοντας παρανοήσει τον ρόλο τους, εκδηλώνουν την επιθυμία να έχουν για λογαριασμό τους τον 
πλήρη έλεγχο της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης εάν είναι δυνατόν και της επιλογής 
των εκπαιδευτικών των παιδιών τους και κάνοντας προτάσεις / παρεμβάσεις στο αναλυτικό 
πρόγραμμα και υποδείξεις στους δασκάλους για διδακτικές πρακτικές. Βεβαίως, στην
πραγματικότητα οι περισσότερες περιπτώσεις γονέων βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα 
της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, παρόλο που συχνά δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο πώς 
γίνεται αντιληπτή αυτή η επικοινωνία, μέσα από τις διαφορετικές οπτικές της διεύθυνσης του 
σχολείου, των διαφόρων εκπαιδευτικών και των διαφόρων οικογενειών. Σε αυτό το ζήτημα θα 
επανέλθουμε στη συνέχεια. 

Εάν δεχθούμε ότι σήμερα η πλειονότητα των γονέων επιθυμεί τα παιδιά της να φοιτούν σε 
ένα «καλό σχολείο», ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που -σε μεγάλο βαθμό- καθορίζουν την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ότι το επίπεδο της λειτουργίας του σχολείου 
συσχετίζεται με τον τύπο επικοινωνίας του με τους γονείς των μαθητών του, προκύπτει ότι ο 
σύλλογος των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει σαφώς προσδιορίσει το όραμα που έχει το σχολείο
για την εκπαίδευση που προσφέρει και για την επικοινωνία του με τις οικογένειες.  

3 Η πλευρά της οικογένειας
Οι περισσότερες οικογένειες εκτιμούν ότι η επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, 

γιατί συνδέεται με τη σχολική επιτυχία των παιδιών τους και τη μελλοντική επαγγελματική και 
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Η Επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας αποτελεί σήμερα ένα συγκροτημένο 
επιστημονικό πεδίο με σημαντικό φιλοσοφικό πλαίσιο και θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο. 
Διανοητές και ερευνητές -που προέρχονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, 
ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικούς φορείς- με το έργο τους έχουν προσδιορίσει, θεμελιώσει, 
οριοθετήσει και διευρύνει αυτό το επιστημονικό πεδίο, δημιουργώντας μία πολύ σημαντική
«κληρονομιά» - παρακαταθήκη αρχών, παραδοχών, θεωρητικών και ερευνητικών μοντέλων, 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων, προτάσεων εφαρμογής και σχετικών προγραμμάτων (Γεωργίου, 
2011· Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009). Όλα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στην 
ανάπτυξη της συνέργειας μεταξύ Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας.

Το κεντρικό ερώτημα αυτής της ομιλίας είναι: Ως εκπαιδευτικοί ή ως γονείς ποια μορφή και 
ποια δυναμική επιθυμούμε να έχει η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου  της οικογένειας και της 
κοινότητας μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να τη βελτιώσουμε και, τελικά, μέχρι πού μπορούμε να 
φθάσουμε;

Από αυτό το κεντρικό ερώτημα απορρέουν επιμέρους ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να 
προσδιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. 

Θα εξετάσουμε, αρχικά, τις δυνατότητες που έχουν για επικοινωνία  αυτά τα τρία συστήματα, 
από τη δική του πλευρά το καθένα, τα πιθανά εμπόδια και τους περιορισμούς και στη συνέχεια θα 
συζητήσουμε για το πώς μπορεί να επιτευχθεί μία ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία θα 
μπορεί να μετεξελιχθεί σε συνεργασία. 

2 Η πλευρά του Σχολείου
Η πρωτοβουλία για την  επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας ανήκει πρωτίστως 

στο σχολείο. Συνήθως, κάθε σχολική μονάδα προσδιορίζει τους δικούς της στόχους  και ακολούθως 
εξελίσσει  τις  δικές της στρατηγικές και πολιτικές, σε σχέση με τις μορφές της συμμετοχής των 
γονέων στο σχολείο, τη γενικότερη επικοινωνία  με τις οικογένειες των μαθητών και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινότητας.  Η μελέτη αυτών των στρατηγικών έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία μίας τυπολογίας του σχολείου (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009) σχετικά με τους τρόπους που 
αυτό αντιμετωπίζει την οικογένεια των μαθητών και την κοινότητα. Σύμφωνα με αυτήν την 
τυπολογία υπάρχουν τέσσερις τύποι σχολείων:

α) Το σχολείο «φρούριο»: Έχει ως βασική θέση ότι θα πρέπει να προστατεύσει και να 
περιφρουρήσει τη λειτουργία του από κάθε είδους παρέμβαση, η οποία μπορεί να προέρχεται από 
οποιονδήποτε «έξω» από το σχολείο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότερες αποφάσεις 
λαμβάνονται από τη διεύθυνση του σχολείου και δεν επιτρέπεται η εμπλοκή στις σχολικές 
δραστηριότητες προσώπων από την οικογένεια, καθώς και ατόμων και  φορέων από το περιβάλλον 
της κοινότητας. Οι συναντήσεις με τους γονείς είναι οι ελάχιστες αναγκαίες και αποφασίζονται και 
προκαθορίζονται αποκλειστικά από την πλευρά του σχολείου.

β) Το σχολείο των προκαθορισμένων – ελεγχόμενων προσκλήσεων (της καθοδηγούμενης 
δράσης των γονέων): Αποφασίζει μόνο του  για το τι ακριβώς θα κάνουν οι γονείς στο σχολείο και 
επιδιώκει να προσδιορίζει το ίδιο τον ρόλο της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών της. 
Μέσα σε αυτή τη θεώρηση, οι γονείς μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στο σχολείο, σε 
συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις και με τρόπο που προκαθορίζεται αποκλειστικά από το σχολείο. 
Έτσι  οι γονείς «επιστρατεύονται» (συνήθως μικρές ομάδες αποτελούμενες από τους ίδιους πάντα 
γονείς) για να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες εργασίες που επιθυμεί το σχολείο.

γ) Το σχολείο το «ανοιχτό στην οικογένεια». Έχει ως βασική θέση ότι όλες οι οικογένειες 
μπορούν πραγματικά και αποτελεσματικά να βοηθήσουν σε πολλές εκφάνσεις της σχολικής ζωής
και να συνεισφέρουν με τις αξιόλογες ιδέες τους στην προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας 
του σχολείου. Με αυτή τη λογική, δημιουργούν ευκαιρίες ώστε συστηματικά οι οικογένειες να 
έχουν αμφίδρομη επικοινωνία με το σχολείο· για παράδειγμα, μέλη από διαφορετικές οικογένειες 
καλούνται να συζητούν μέσα στο σχολείο για τις πολιτισμικές τους καταβολές και παραδόσεις και 

να μιλούν στους μαθητές για την επαγγελματική τους ζωή ή οργανώνονται (απογευματινές ή 
βραδινές συνήθως) συναντήσεις, για να κατανοήσουν οι γονείς τι ακριβώς μαθαίνουν τα παιδιά 
τους, να εμπλουτίσουν τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες και να συνδράμουν στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων στη σχολική κοινότητα. 

δ) Το σχολείο που είναι προσανατολισμένο στη συνεργασία με την οικογένεια  και την 
κοινότητα. Έχει ως βασικό στόχο τη συνέργεια μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. Το 
όραμα του σχολείου για την εκπαίδευση των παιδιών αναπτύσσεται από κοινού από τους 
εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες των μαθητών, δημιουργούνται υψηλές προδιαγραφές ποιότητας 
για τη μαθησιακή διαδικασία (με την ευρύτερη σημασία) και παρέχεται ενθάρρυνση και 
συστηματική βοήθεια σε όλα τα παιδιά, προκειμένου να εξελίσσονται και να βελτιώνονται 
συνεχώς. Παραλλήλως, αναπτύσσονται στρατηγικές που ενισχύουν τη δια βίου εκπαίδευση των 
μελών των οικογενειών, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες και τους πόρους που η κοινότητα μπορεί 
να προσφέρει. Οι διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού του σχολείου είναι ανοικτές και στους 
γονείς και υπάρχουν προγράμματα που απευθύνονται στην οικογένεια, που εστιάζουν σε ζητήματα 
σχετικά με τον υποστηρικτικό ρόλο της στη σχολική ζωή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο 
επιδιώκει να διατηρεί προσωπικές και συστηματικές επαφές με όλες τις οικογένειες, 
καταβάλλοντας προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και να επιτυγχάνεται διαρκής 
και ουσιαστική επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και με την υποστήριξη 
της κοινότητας.

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών και μελετών από το διεθνή χώρο (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009) 
αναδεικνύει την ανάγκη το σχολείο να είναι «ανοιχτό στην οικογένεια» και να «ενισχύει τη 
συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα», καθώς και τα πολλαπλά οφέλη για μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς από αυτή τη συνεργασία. Πόσο όμως αυτό είναι εφικτό; Ποιες είναι οι 
πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει το σχολείο στην προσπάθεια αυτής της 
ουσιαστικής επικοινωνίας με τις οικογένειες; 

Σήμερα, αρκετοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι όλο και περισσότεροι γονείς εκδηλώνουν 
ακραίες συμπεριφορές σε σχέση με την επικοινωνία τους με το σχολείο. Στο ένα άκρο ανήκουν 
εκείνοι οι γονείς που είναι απρόθυμοι να επικοινωνήσουν με το σχολείο και δείχνουν αδιάφοροι και 
απόντες από την σχολική ζωή των παιδιών τους. Στο άλλο άκρο βρίσκονται εκείνοι οι γονείς που,
έχοντας παρανοήσει τον ρόλο τους, εκδηλώνουν την επιθυμία να έχουν για λογαριασμό τους τον 
πλήρη έλεγχο της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης εάν είναι δυνατόν και της επιλογής 
των εκπαιδευτικών των παιδιών τους και κάνοντας προτάσεις / παρεμβάσεις στο αναλυτικό 
πρόγραμμα και υποδείξεις στους δασκάλους για διδακτικές πρακτικές. Βεβαίως, στην
πραγματικότητα οι περισσότερες περιπτώσεις γονέων βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα 
της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, παρόλο που συχνά δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο πώς 
γίνεται αντιληπτή αυτή η επικοινωνία, μέσα από τις διαφορετικές οπτικές της διεύθυνσης του 
σχολείου, των διαφόρων εκπαιδευτικών και των διαφόρων οικογενειών. Σε αυτό το ζήτημα θα 
επανέλθουμε στη συνέχεια. 

Εάν δεχθούμε ότι σήμερα η πλειονότητα των γονέων επιθυμεί τα παιδιά της να φοιτούν σε 
ένα «καλό σχολείο», ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που -σε μεγάλο βαθμό- καθορίζουν την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ότι το επίπεδο της λειτουργίας του σχολείου 
συσχετίζεται με τον τύπο επικοινωνίας του με τους γονείς των μαθητών του, προκύπτει ότι ο 
σύλλογος των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει σαφώς προσδιορίσει το όραμα που έχει το σχολείο
για την εκπαίδευση που προσφέρει και για την επικοινωνία του με τις οικογένειες.  

3 Η πλευρά της οικογένειας
Οι περισσότερες οικογένειες εκτιμούν ότι η επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, 

γιατί συνδέεται με τη σχολική επιτυχία των παιδιών τους και τη μελλοντική επαγγελματική και 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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οικονομική τους αποκατάσταση. Ένας σημαντικός αριθμός  από σχετικές έρευνες επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον σε παραμέτρους όπως αυτή της  σχολικής επιτυχίας, καθώς και στη συνακόλουθη της 
σχολικής διαρροής, συσχετίζοντάς τες με τη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών. Οι 
έρευνες αυτές σε μία γενική θεώρηση, έχουν αναδείξει ότι η ουσιαστική συμμετοχή της οικογένειας 
στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών, το ισχυρό και αξιόπιστο σχολείο και η ευαισθητοποιημένη 
κοινότητα είναι παράμετροι συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες, σε σχέση με τη σχολική 
επιτυχία, για την πλειονότητα των παιδιών (Coulombe 1995, Epstein 2011, Hester 1989, Hoover-
Dempsey et al. 2005).

Η αποτελεσματική συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών για την επίτευξη 
της επιτυχίας τους στο σχολείο και για την υποστήριξη της συναισθηματικής και κοινωνικής τους 
ανάπτυξης, έχει (μέσα από έρευνες) συσχετισθεί με ορισμένες  κρίσιμες παραμέτρους
(Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009), όπως:
 Τη δυνατότητα της οικογένειας να διασφαλίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο σπίτι, 

ικανού να ενθαρρύνει και να ενισχύει τις διαδικασίες μάθησης. 
 Τη δυνατότητα που έχει η οικογένεια να εντάσσει στην οικογενειακή ζωή και να υποστηρίζει 

με συνέπεια συγκεκριμένες «λειτουργίες» που επηρεάζουν» αποφασιστικά τη σχολική ζωή. 
Τέτοιες λειτουργικές πρακτικές είναι οι κοινές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας, οι 
ενσωματωμένες -στην οικογενειακή ζωή- μαθησιακές εμπειρίες, η πλούσια λεκτική 
επικοινωνία, η σταθερή και υγιής συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών, η παραγωγική 
χρήση του χρόνου κ.ά.

 Την ικανότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος να δημιουργήσει υψηλές και ταυτοχρόνως
και ρεαλιστικές προσδοκίες για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο και για τη μελλοντική 
τους επαγγελματική σταδιοδρομία. 

 Τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος, ώστε 
ορισμένα μέλη του να μπορούν να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται είτε άμεσα με τη 
λειτουργία του σχολείου και την αποτελεσματική επικοινωνία των μελών της οικογένειας με 
αυτό, είτε έμμεσα, όπως είναι η εμπλοκή των μελών στην τοπική κοινότητα με στόχο την
υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.
Όταν στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχουν εσωτερικευμένες ορισμένες λειτουργικές 

πρακτικές και συμπεριφορές, όπως αυτές που περιγράφηκαν, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο 
έχοντας αποκτήσει -στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης- πρότυπα συμπεριφοράς, δεξιότητες και 
συνήθειες, οι οποίες τους επιτρέπουν να μεγιστοποιούν τα πλεονεκτήματα από τη σχολική -τυπική
εκπαίδευση που τους παρέχεται, οπότε και η αποτελεσματικότητα όλου του εκπαιδευτικού έργου 
ενισχύεται, ιδιαιτέρως όταν συνεπικουρείται από μία ουσιαστική επικοινωνία σχολείου και 
οικογένειας. 

Πόσο όμως αυτό είναι εφικτό από την πλευρά της οικογένειας; Αναμφισβήτητα υπάρχουν 
εμπόδια και δυσκολίες σε αρκετές οικογένειες που προέρχονται από διαφορετικούς λόγους, τα 
οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά τη σύντομη αναφορά στην κοινότητα που ακολουθεί. 

4 Η πλευρά της κοινότητας
Ως κοινότητα εννοείται εδώ η τοπική κοινότητα μέσα στην οποία υπάρχει και 

δραστηριοποιείται η οικογένεια αλλά και το σχολείο. Η κοινότητα μπορεί να διαθέτει πρόσωπα, 
συλλόγους, οργανώσεις, υπηρεσίες, εθελοντικά σωματεία, φορείς, ιδρύματα κ.λπ., καθώς και 
άτυπες ομάδες πολιτών και έχει τη δυνατότητα κατά περίπτωση, να υποστηρίξει  το έργο της 
οικογένειας, όπως επίσης και του σχολείου, μέσα από μία συνεχή αλληλεπιδραστική σχέση με 
αυτά. Για παράδειγμα, μπορεί να υποστηρίξει την οικογένεια μέσα από κέντρα νεότητας, από 
σχολές γονέων του δήμου ή της εκκλησίας ή άλλου φορέα, μέσα από την παροχή υπηρεσιών / 
διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους, που δεν 

είναι εύκολο να καλυφθούν στο περιβάλλον του σχολείου και  μπορεί να σχετίζονται με ζητήματα  
υγείας (π.χ. υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, προληπτική στοματική υγιεινή, εμβολιασμός, 
κ.λπ.), με τη βασική βιοτική μέριμνα για ορισμένες οικογένειες (π.χ. τροφή, ένδυση, χώρος 
διαμονής, οικογενειακή φροντίδα κ.λπ.), με την αντιμετώπιση ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων (π.χ. παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, 
ψυχολόγων κ.λπ.), με τη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, με ευκαιρίες για δράσεις που 
σχετίζονται με ιδιαίτερες ικανότητες ή ενδιαφέροντα (μουσικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, 
λογοτεχνικά), με ευκαιρίες για ψυχαγωγία κ.λπ.

Η κοινότητα μπορεί, επίσης, με πολλούς τρόπους (που δεν είναι συνδεδεμένοι πάντα με 
οικονομικούς πόρους) να διευκολύνει  την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου 
και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
διευκολύνει προσφέροντας διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα (αγωγής υγείας, εθελοντισμού, 
κ.λπ.) και αξιοποιώντας πρόσθετους «πόρους», που μπορεί να προέρχονται από πολιτιστικούς 
συλλόγους, από εθελοντικά σωματεία, από την  παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, από την  
εθελοντική εργασία και προσφορά μεμονωμένων προσώπων με συγκεκριμένες δυνατότητες, κ.λπ.

Επιπροσθέτως, η ερευνητική εμπειρία των τελευταίων ετών και στη χώρα μας (Mylonakou –
Keke, 2015a, 2015b) έχει δείξει ότι πρόσωπα από την τοπική κοινότητα (που μπορεί να μην έχουν 
παιδιά στο σχολείο), όπως γείτονες, εκπρόσωποι φορέων ή απλοί ιδιώτες μπορούν να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή σε κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη του ενδοσχολικού εκφοβισμού, καθώς και 
γενικότερων αντικοινωνικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται στο περιβάλλον του σχολείου και 
της ευρύτερης κοινότητας. 

5 Πιθανά εμπόδια και περιορισμοί στην επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας 
Γενικά, σε κάθε επικοινωνιακή διαδικασία μπορεί να υπάρξουν εμπόδια και περιορισμοί 

(Μυλωνάκου –Κεκέ, 2009) που μπορεί να προέρχονται από πολλούς και διαφόρους λόγους, όπως 
ψυχοσυναισθηματικούς, κοινωνικοπεριβαλλοντικούς ακόμη και βιολογικούς. Όταν η επικοινωνία 
γίνεται μεταξύ σχολείου και οικογένειας οι δυσκολίες προσαυξάνονται και σχετίζονται με 
συγκεκριμένους παράγοντες (Γεωργίου, 2011· Coulombe, 1995· Davies, 1993· Liontos, 1992·
Moore 1991, Μυλωνάκου - Κεκέ, 2009· Swap 1990). Σε αυτήν την ομιλία, προσπαθώντας να 
αντιμετωπίσουμε και τα ερωτήματα που θέσαμε, θα επικεντρωθούμε σε μία συνοπτική αναφορά 
ορισμένων παραγόντων, οι οποίοι δεν ευνοούν και φαίνεται να εμποδίζουν την επικοινωνία 
σχολείου και οικογένειας. 

Ορισμένα εμπόδια και δυσκολίες κατά την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας μπορεί να 
σχετίζονται με:

α) Τις δύσκολες οικονομικές κ.ά. συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τις πολλαπλές
δυσλειτουργίες που δημιουργούνται.

Σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες, κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, 
όλο και περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτες ανάγκες και ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας. Αυτό έχει ως επακόλουθο, την ελλιπή κάλυψη των αναγκών των παιδιών, τις ελάχιστες 
κοινωνικές επαφές, τη μικρή ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε τρόπους ή δυνατότητες για την καλύτερη 
φροντίδα και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και την πιθανή απροθυμία (για 
διαφόρους λόγους) να επικοινωνούν με το σχολείο. Σε ορισμένα σχολεία οι οικογένειες αυτές 
μπορεί να αισθάνονται ως αντικείμενο διακρίσεων, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Σε άλλες περιπτώσεις, στην «κουλτούρα» κάποιων οικογενειών το επίπεδο της σχολικής ζωής 
των παιδιών και η επικοινωνία με το σχολείο μπορεί να μην έχει καμία προτεραιότητα.

β) Τις αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας.
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οικονομική τους αποκατάσταση. Ένας σημαντικός αριθμός  από σχετικές έρευνες επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον σε παραμέτρους όπως αυτή της  σχολικής επιτυχίας, καθώς και στη συνακόλουθη της 
σχολικής διαρροής, συσχετίζοντάς τες με τη γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών. Οι 
έρευνες αυτές σε μία γενική θεώρηση, έχουν αναδείξει ότι η ουσιαστική συμμετοχή της οικογένειας 
στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών, το ισχυρό και αξιόπιστο σχολείο και η ευαισθητοποιημένη 
κοινότητα είναι παράμετροι συμπληρωματικές και αλληλοενισχυόμενες, σε σχέση με τη σχολική 
επιτυχία, για την πλειονότητα των παιδιών (Coulombe 1995, Epstein 2011, Hester 1989, Hoover-
Dempsey et al. 2005).

Η αποτελεσματική συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών για την επίτευξη 
της επιτυχίας τους στο σχολείο και για την υποστήριξη της συναισθηματικής και κοινωνικής τους 
ανάπτυξης, έχει (μέσα από έρευνες) συσχετισθεί με ορισμένες  κρίσιμες παραμέτρους
(Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009), όπως:
 Τη δυνατότητα της οικογένειας να διασφαλίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο σπίτι, 

ικανού να ενθαρρύνει και να ενισχύει τις διαδικασίες μάθησης. 
 Τη δυνατότητα που έχει η οικογένεια να εντάσσει στην οικογενειακή ζωή και να υποστηρίζει 

με συνέπεια συγκεκριμένες «λειτουργίες» που επηρεάζουν» αποφασιστικά τη σχολική ζωή. 
Τέτοιες λειτουργικές πρακτικές είναι οι κοινές δραστηριότητες των μελών της οικογένειας, οι 
ενσωματωμένες -στην οικογενειακή ζωή- μαθησιακές εμπειρίες, η πλούσια λεκτική 
επικοινωνία, η σταθερή και υγιής συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών, η παραγωγική 
χρήση του χρόνου κ.ά.

 Την ικανότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος να δημιουργήσει υψηλές και ταυτοχρόνως
και ρεαλιστικές προσδοκίες για την επιτυχία των παιδιών στο σχολείο και για τη μελλοντική 
τους επαγγελματική σταδιοδρομία. 

 Τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος, ώστε 
ορισμένα μέλη του να μπορούν να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά σε ζητήματα που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται είτε άμεσα με τη 
λειτουργία του σχολείου και την αποτελεσματική επικοινωνία των μελών της οικογένειας με 
αυτό, είτε έμμεσα, όπως είναι η εμπλοκή των μελών στην τοπική κοινότητα με στόχο την
υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.
Όταν στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχουν εσωτερικευμένες ορισμένες λειτουργικές 

πρακτικές και συμπεριφορές, όπως αυτές που περιγράφηκαν, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο 
έχοντας αποκτήσει -στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης- πρότυπα συμπεριφοράς, δεξιότητες και 
συνήθειες, οι οποίες τους επιτρέπουν να μεγιστοποιούν τα πλεονεκτήματα από τη σχολική -τυπική
εκπαίδευση που τους παρέχεται, οπότε και η αποτελεσματικότητα όλου του εκπαιδευτικού έργου 
ενισχύεται, ιδιαιτέρως όταν συνεπικουρείται από μία ουσιαστική επικοινωνία σχολείου και 
οικογένειας. 

Πόσο όμως αυτό είναι εφικτό από την πλευρά της οικογένειας; Αναμφισβήτητα υπάρχουν 
εμπόδια και δυσκολίες σε αρκετές οικογένειες που προέρχονται από διαφορετικούς λόγους, τα 
οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά τη σύντομη αναφορά στην κοινότητα που ακολουθεί. 

4 Η πλευρά της κοινότητας
Ως κοινότητα εννοείται εδώ η τοπική κοινότητα μέσα στην οποία υπάρχει και 

δραστηριοποιείται η οικογένεια αλλά και το σχολείο. Η κοινότητα μπορεί να διαθέτει πρόσωπα, 
συλλόγους, οργανώσεις, υπηρεσίες, εθελοντικά σωματεία, φορείς, ιδρύματα κ.λπ., καθώς και 
άτυπες ομάδες πολιτών και έχει τη δυνατότητα κατά περίπτωση, να υποστηρίξει  το έργο της 
οικογένειας, όπως επίσης και του σχολείου, μέσα από μία συνεχή αλληλεπιδραστική σχέση με 
αυτά. Για παράδειγμα, μπορεί να υποστηρίξει την οικογένεια μέσα από κέντρα νεότητας, από 
σχολές γονέων του δήμου ή της εκκλησίας ή άλλου φορέα, μέσα από την παροχή υπηρεσιών / 
διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους, που δεν 

είναι εύκολο να καλυφθούν στο περιβάλλον του σχολείου και  μπορεί να σχετίζονται με ζητήματα  
υγείας (π.χ. υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, προληπτική στοματική υγιεινή, εμβολιασμός, 
κ.λπ.), με τη βασική βιοτική μέριμνα για ορισμένες οικογένειες (π.χ. τροφή, ένδυση, χώρος 
διαμονής, οικογενειακή φροντίδα κ.λπ.), με την αντιμετώπιση ψυχολογικών και κοινωνικών 
προβλημάτων, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων (π.χ. παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, 
ψυχολόγων κ.λπ.), με τη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, με ευκαιρίες για δράσεις που 
σχετίζονται με ιδιαίτερες ικανότητες ή ενδιαφέροντα (μουσικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, 
λογοτεχνικά), με ευκαιρίες για ψυχαγωγία κ.λπ.

Η κοινότητα μπορεί, επίσης, με πολλούς τρόπους (που δεν είναι συνδεδεμένοι πάντα με 
οικονομικούς πόρους) να διευκολύνει  την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου 
και να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
διευκολύνει προσφέροντας διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα (αγωγής υγείας, εθελοντισμού, 
κ.λπ.) και αξιοποιώντας πρόσθετους «πόρους», που μπορεί να προέρχονται από πολιτιστικούς 
συλλόγους, από εθελοντικά σωματεία, από την  παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, από την  
εθελοντική εργασία και προσφορά μεμονωμένων προσώπων με συγκεκριμένες δυνατότητες, κ.λπ.

Επιπροσθέτως, η ερευνητική εμπειρία των τελευταίων ετών και στη χώρα μας (Mylonakou –
Keke, 2015a, 2015b) έχει δείξει ότι πρόσωπα από την τοπική κοινότητα (που μπορεί να μην έχουν 
παιδιά στο σχολείο), όπως γείτονες, εκπρόσωποι φορέων ή απλοί ιδιώτες μπορούν να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή σε κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη του ενδοσχολικού εκφοβισμού, καθώς και 
γενικότερων αντικοινωνικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται στο περιβάλλον του σχολείου και 
της ευρύτερης κοινότητας. 

5 Πιθανά εμπόδια και περιορισμοί στην επικοινωνία Σχολείου και Οικογένειας 
Γενικά, σε κάθε επικοινωνιακή διαδικασία μπορεί να υπάρξουν εμπόδια και περιορισμοί 

(Μυλωνάκου –Κεκέ, 2009) που μπορεί να προέρχονται από πολλούς και διαφόρους λόγους, όπως 
ψυχοσυναισθηματικούς, κοινωνικοπεριβαλλοντικούς ακόμη και βιολογικούς. Όταν η επικοινωνία 
γίνεται μεταξύ σχολείου και οικογένειας οι δυσκολίες προσαυξάνονται και σχετίζονται με 
συγκεκριμένους παράγοντες (Γεωργίου, 2011· Coulombe, 1995· Davies, 1993· Liontos, 1992·
Moore 1991, Μυλωνάκου - Κεκέ, 2009· Swap 1990). Σε αυτήν την ομιλία, προσπαθώντας να 
αντιμετωπίσουμε και τα ερωτήματα που θέσαμε, θα επικεντρωθούμε σε μία συνοπτική αναφορά 
ορισμένων παραγόντων, οι οποίοι δεν ευνοούν και φαίνεται να εμποδίζουν την επικοινωνία 
σχολείου και οικογένειας. 

Ορισμένα εμπόδια και δυσκολίες κατά την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας μπορεί να 
σχετίζονται με:

α) Τις δύσκολες οικονομικές κ.ά. συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τις πολλαπλές
δυσλειτουργίες που δημιουργούνται.

Σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες, κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, 
όλο και περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτες ανάγκες και ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας. Αυτό έχει ως επακόλουθο, την ελλιπή κάλυψη των αναγκών των παιδιών, τις ελάχιστες 
κοινωνικές επαφές, τη μικρή ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε τρόπους ή δυνατότητες για την καλύτερη 
φροντίδα και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και την πιθανή απροθυμία (για 
διαφόρους λόγους) να επικοινωνούν με το σχολείο. Σε ορισμένα σχολεία οι οικογένειες αυτές 
μπορεί να αισθάνονται ως αντικείμενο διακρίσεων, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Σε άλλες περιπτώσεις, στην «κουλτούρα» κάποιων οικογενειών το επίπεδο της σχολικής ζωής 
των παιδιών και η επικοινωνία με το σχολείο μπορεί να μην έχει καμία προτεραιότητα.

β) Τις αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Πολλές οικογένειες εμποδίζονται (ενδεχομένως και παρά την πιθανή επιθυμία τους) να 
βελτιώσουν την επικοινωνία τους με το σχολείο, ακόμη και όταν αυτό τους ζητείται, για ποικίλους 
λόγους που μπορεί σχετίζονται είτε  με την έλλειψη χρόνου είτε με τη συγκεκριμένη δομή της 
οικογένειας που μπορεί να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον γονέα ή στον ενήλικο που 
φροντίζει το παιδί, είτε ακόμη και με την έλλειψη γνώσεων των γονέων, προκειμένου  να 
στηρίξουν τις προσπάθειες των παιδιών στο σπίτι και να αναπτύξουν τις προαναφερθείσες 
«λειτουργικές πρακτικές».

Ακόμη μπορεί να υφίσταται, ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, μια αξιοσημείωτη 
διαφορά «προσδοκιών» σε σχέση με το μέλλον των παιδιών, και τις επιδιώξεις που αυτά μπορούν
να έχουν.

γ) Συγκεκριμένες αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών που δημιουργούν 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς περιορισμούς και μειωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτό το 
ζήτημα φαίνεται να δημιουργεί και τα περισσότερα προβλήματα στην επικοινωνία. 

Υπάρχουν γονείς που, λόγω της σχολικής επίδοσης ή/και της συμπεριφοράς των παιδιών 
τους, μπορεί να αισθάνονται ντροπή ή και φόβο για τους εκπαιδευτικούς και να αντιμετωπίζουν το 
σχολείο ως μια πηγή κακών ειδήσεων για τα παιδιά τους, οπότε αισθάνονται ακατάλληλοι ή 
αδύναμοι να επιτύχουν μια καλή επικοινωνία. Επίσης, μπορεί  προηγούμενες άσχημες εμπειρίες 
που έχουν οι γονείς να τους δημιουργούν σκεπτικισμό ή κάποτε και άρνηση για ουσιαστική 
επικοινωνία με το σχολείο. Οπότε, είναι πιο βολικό γι’ αυτούς να υιοθετήσουν  την αντίληψη 
«άφησέ τα όλα να τα κάνει το σχολείο».

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις γονέων που συχνά ενοχλούνται και το εκδηλώνουν με 
διάφορους τρόπους, επειδή θεωρούν ότι από την πλευρά του σχολείου δεν επιδεικνύεται η ανάλογη 
προσοχή προς το παιδιά τους και έτσι αυτά είτε χάνουν σημαντικές ευκαιρίες, είτε δεν έχουν 
ισότιμη αντιμετώπιση με άλλους μαθητές, είτε δέχονται αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις από τη 
συναναστροφή τους με συγκεκριμένα παιδιά. Οι γονείς αυτοί συνήθως κατηγορούν τους 
εκπαιδευτικούς, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνους για όλα αυτά και είτε έχουν απέναντί τους μία 
διάθεση επικριτική, επιθετική, καχυποψίας και δυσφορίας, είτε  δεν έχουν διάθεση να επικοινωνούν 
μαζί τους και αδιαφορούν.

Σε κάποιες περιπτώσεις γονείς αισθάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν απέναντί στους ίδιους 
μία διάθεση υποτίμησης, πιθανής διάκρισης σε σχέση με άλλους γονείς και μίας τυπικής και 
διεκπεραιωτικής επικοινωνίας μαζί τους. Αυτή η αίσθηση μπορεί να δημιουργεί επιφύλαξη και 
εκνευρισμό και δυσπιστία στους γονείς. 

Είναι πιθανό, επίσης, να δημιουργηθούν περιορισμοί στην επικοινωνία, λόγω της αδυναμίας 
που μπορεί να αισθάνονται ορισμένοι γονείς που προέρχονται από διαφορετικό από αυτό του 
σχολείου γλωσσικό ή/και πολιτισμικό περιβάλλον (μπορεί να έχουν προβλήματα κατανόησης του 
γλωσσικού κώδικα του δασκάλου κ. ά.). Αυτοί οι περιορισμοί κάνουν τους γονείς πολύ 
διστακτικούς ή και τους  αποτρέπουν μερικές φορές από το να επικοινωνήσουν ακόμη και 
στοιχειωδώς με το σχολείο των παιδιών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γονείς που ανήκουν σε 
μειονότητες, για παράδειγμα, αισθάνονται συστολή και αμηχανία όταν πρέπει να προσεγγίσουν 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να αισθάνονται ότι 
οι εκπαιδευτικοί θα τους αγνοήσουν ή θα τους υποτιμήσουν.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, ήδη αναφερθήκαμε στις αρνητικές αντιλήψεις  που 
μπορεί να έχουν σχετικά με την εκδήλωση  ακραίων συμπεριφορών από την πλευρά των γονέων. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιεργούνται και διαχέονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου 
τόσο χαμηλές προσδοκίες για κάποιες οικογένειες, σε σχέση με τις μειωμένες δυνατότητές τους να 
υποστηρίξουν σωστά τα παιδιά τους ή με τις αρνητικές προδιαθέσεις που έχουν απέναντι στο 
σχολείο ή στους ίδιους, που θεωρούν ατελέσφορη κάθε διαδικασία προσέγγισης αυτών των 
οικογενειών.  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να απογοητεύονται από τη μειωμένη συμμετοχή των γονέων 
στις αρχικές προσκλήσεις στο σχολείο (που όπως είδαμε μπορεί να οφείλεται σε άλλους 

συγκεκριμένους λόγους) και έτσι θεωρούν αλυσιτελή κάθε συνέχιση των προσπαθειών προς αυτήν
την κατεύθυνση.

Σε άλλες περιπτώσεις, συχνά λόγω ορισμένου τρόπου διοίκησης της σχολικής μονάδας ή/ και 
λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να αισθάνονται 
απομονωμένοι και «εγκαταλελειμμένοι» από όλους και ότι για κάθε τι θα πρέπει να προσπαθούν 
σχεδόν πάντα μόνοι τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η αίσθηση απομόνωσης και εγκατάλειψης
οδηγεί αναπόφευκτα σε μία στάση άμυνας απέναντι στους συναδέλφους τους αλλά και στους 
γονείς των μαθητών τους. 

Ορισμένοι γονείς ή σε κάποιες περιπτώσεις και εκπαιδευτικοί έχουν τόσο αρνητική 
προδιάθεση για την ουσιαστική επικοινωνία με το σχολείο ή τους γονείς αντιστοίχως, που τους 
δημιουργείται η τάση να εστιάζουν πάντα στα αρνητικά που προκύπτουν από την επικοινωνία και 
όχι στις ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργηθούν για την ανάδειξη των θετικών στοιχείων από 
κάθε πλευρά.

δ) Θεσμικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.
Εμπόδια μπορούν να δημιουργηθούν από τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις συνήθειες και τις 

συμπεριφορές που αναπτύσσει η Διεύθυνση του σχολείου, στοιχεία που προσδιορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τον τύπο επικοινωνίας του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και καθορίζουν τις 
συνακόλουθες στρατηγικές και τις πολιτικές του. Για παράδειγμα, εάν ένα σχολείο θεωρεί ότι θα 
πρέπει να αυτοπροστατευθεί από όλους τους «έξω», όποιοι και αν είναι αυτοί (σχολείο «φρούριο»), 
δεν επιτρέπει την ουσιαστική επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πολλές δυσκολίες προκύπτουν από το χρονικό κόστος που 
απαιτείται από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την οργάνωση και την ανάπτυξη ενός σχολείου 
ανοικτού και συνεργατικού, καθώς και από την ασυμβατότητα του κοινού χρόνου με τους γονείς. 
Επιπλέον, σε ορισμένες μορφές επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας οι εκπαιδευτικοί σκέπτονται 
ότι θα πρέπει να διαθέσουν «αμισθί» χρόνο και ενεργητικότητα, να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά 
προβλήματα ή και να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία ή την αρνητική κριτική συναδέλφων ή 
διευθυντών ή  και προϊσταμένων εκπαίδευσης.

Ακόμη όμως και να πεισθούν και να αποφασίσουν να αναπτύξουν τις σχετικές πρωτοβουλίες, 
συχνά, δεν έχουν δεχθεί την ανάλογη εκπαίδευση. Αυτό έχει ως επακόλουθο, συνήθως να μην 
γνωρίζουν τους προσφορότερους τρόπους για να υλοποιήσουν τις πρωτοβουλίες αυτές, ή να
υπερκεράσουν τα τυχόν εμπόδια. Δημιουργείται  έτσι πρόβλημα από την έλλειψη προετοιμασίας ή 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να εμπλέκουν δημιουργικά τους γονείς σε 
διαδικασίες που διευκολύνουν την εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι και που 
διευρύνουν και εμπλουτίζουν την επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. 

6 Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας
Στις προσπάθειες για την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα οι 

περιορισμοί μπορεί να είναι αρκετοί και να προέρχονται από όλες τις πλευρές. Αυτό όμως δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει  την επιμονή στην προσπάθεια για τη διασύνδεση του σχολείου με την 
οικογένεια και την κοινότητα και για τη συνεχή βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας, ώστε αυτή 
να μετεξελιχθεί σε συνεργασία. Με αυτή την οπτική, στη συνέχεια θα συζητήσουμε τρόπους 
αντιμετώπισης των εμποδίων και των περιορισμών και θα συνεχίσουμε με ορισμένες πρόσθετες 
ενισχυτικές διαδικασίες και καλές πρακτικές που φαίνεται να διευκολύνουν την επικοινωνία και 
τη συνεργασία.

6.1 Η αντιμετώπιση των εμποδίων και των περιορισμών 
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Πολλές οικογένειες εμποδίζονται (ενδεχομένως και παρά την πιθανή επιθυμία τους) να 
βελτιώσουν την επικοινωνία τους με το σχολείο, ακόμη και όταν αυτό τους ζητείται, για ποικίλους 
λόγους που μπορεί σχετίζονται είτε  με την έλλειψη χρόνου είτε με τη συγκεκριμένη δομή της 
οικογένειας που μπορεί να δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον γονέα ή στον ενήλικο που 
φροντίζει το παιδί, είτε ακόμη και με την έλλειψη γνώσεων των γονέων, προκειμένου  να 
στηρίξουν τις προσπάθειες των παιδιών στο σπίτι και να αναπτύξουν τις προαναφερθείσες 
«λειτουργικές πρακτικές».

Ακόμη μπορεί να υφίσταται, ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, μια αξιοσημείωτη 
διαφορά «προσδοκιών» σε σχέση με το μέλλον των παιδιών, και τις επιδιώξεις που αυτά μπορούν
να έχουν.

γ) Συγκεκριμένες αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών που δημιουργούν 
ψυχολογικούς και κοινωνικούς περιορισμούς και μειωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτό το 
ζήτημα φαίνεται να δημιουργεί και τα περισσότερα προβλήματα στην επικοινωνία. 

Υπάρχουν γονείς που, λόγω της σχολικής επίδοσης ή/και της συμπεριφοράς των παιδιών 
τους, μπορεί να αισθάνονται ντροπή ή και φόβο για τους εκπαιδευτικούς και να αντιμετωπίζουν το 
σχολείο ως μια πηγή κακών ειδήσεων για τα παιδιά τους, οπότε αισθάνονται ακατάλληλοι ή 
αδύναμοι να επιτύχουν μια καλή επικοινωνία. Επίσης, μπορεί  προηγούμενες άσχημες εμπειρίες 
που έχουν οι γονείς να τους δημιουργούν σκεπτικισμό ή κάποτε και άρνηση για ουσιαστική 
επικοινωνία με το σχολείο. Οπότε, είναι πιο βολικό γι’ αυτούς να υιοθετήσουν  την αντίληψη 
«άφησέ τα όλα να τα κάνει το σχολείο».

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις γονέων που συχνά ενοχλούνται και το εκδηλώνουν με 
διάφορους τρόπους, επειδή θεωρούν ότι από την πλευρά του σχολείου δεν επιδεικνύεται η ανάλογη 
προσοχή προς το παιδιά τους και έτσι αυτά είτε χάνουν σημαντικές ευκαιρίες, είτε δεν έχουν 
ισότιμη αντιμετώπιση με άλλους μαθητές, είτε δέχονται αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις από τη 
συναναστροφή τους με συγκεκριμένα παιδιά. Οι γονείς αυτοί συνήθως κατηγορούν τους 
εκπαιδευτικούς, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνους για όλα αυτά και είτε έχουν απέναντί τους μία 
διάθεση επικριτική, επιθετική, καχυποψίας και δυσφορίας, είτε  δεν έχουν διάθεση να επικοινωνούν 
μαζί τους και αδιαφορούν.

Σε κάποιες περιπτώσεις γονείς αισθάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν απέναντί στους ίδιους 
μία διάθεση υποτίμησης, πιθανής διάκρισης σε σχέση με άλλους γονείς και μίας τυπικής και 
διεκπεραιωτικής επικοινωνίας μαζί τους. Αυτή η αίσθηση μπορεί να δημιουργεί επιφύλαξη και 
εκνευρισμό και δυσπιστία στους γονείς. 

Είναι πιθανό, επίσης, να δημιουργηθούν περιορισμοί στην επικοινωνία, λόγω της αδυναμίας 
που μπορεί να αισθάνονται ορισμένοι γονείς που προέρχονται από διαφορετικό από αυτό του 
σχολείου γλωσσικό ή/και πολιτισμικό περιβάλλον (μπορεί να έχουν προβλήματα κατανόησης του 
γλωσσικού κώδικα του δασκάλου κ. ά.). Αυτοί οι περιορισμοί κάνουν τους γονείς πολύ 
διστακτικούς ή και τους  αποτρέπουν μερικές φορές από το να επικοινωνήσουν ακόμη και 
στοιχειωδώς με το σχολείο των παιδιών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γονείς που ανήκουν σε 
μειονότητες, για παράδειγμα, αισθάνονται συστολή και αμηχανία όταν πρέπει να προσεγγίσουν 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να αισθάνονται ότι 
οι εκπαιδευτικοί θα τους αγνοήσουν ή θα τους υποτιμήσουν.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, ήδη αναφερθήκαμε στις αρνητικές αντιλήψεις  που 
μπορεί να έχουν σχετικά με την εκδήλωση  ακραίων συμπεριφορών από την πλευρά των γονέων. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις καλλιεργούνται και διαχέονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου 
τόσο χαμηλές προσδοκίες για κάποιες οικογένειες, σε σχέση με τις μειωμένες δυνατότητές τους να 
υποστηρίξουν σωστά τα παιδιά τους ή με τις αρνητικές προδιαθέσεις που έχουν απέναντι στο 
σχολείο ή στους ίδιους, που θεωρούν ατελέσφορη κάθε διαδικασία προσέγγισης αυτών των 
οικογενειών.  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να απογοητεύονται από τη μειωμένη συμμετοχή των γονέων 
στις αρχικές προσκλήσεις στο σχολείο (που όπως είδαμε μπορεί να οφείλεται σε άλλους 

συγκεκριμένους λόγους) και έτσι θεωρούν αλυσιτελή κάθε συνέχιση των προσπαθειών προς αυτήν
την κατεύθυνση.

Σε άλλες περιπτώσεις, συχνά λόγω ορισμένου τρόπου διοίκησης της σχολικής μονάδας ή/ και 
λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να αισθάνονται 
απομονωμένοι και «εγκαταλελειμμένοι» από όλους και ότι για κάθε τι θα πρέπει να προσπαθούν 
σχεδόν πάντα μόνοι τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η αίσθηση απομόνωσης και εγκατάλειψης
οδηγεί αναπόφευκτα σε μία στάση άμυνας απέναντι στους συναδέλφους τους αλλά και στους 
γονείς των μαθητών τους. 

Ορισμένοι γονείς ή σε κάποιες περιπτώσεις και εκπαιδευτικοί έχουν τόσο αρνητική 
προδιάθεση για την ουσιαστική επικοινωνία με το σχολείο ή τους γονείς αντιστοίχως, που τους 
δημιουργείται η τάση να εστιάζουν πάντα στα αρνητικά που προκύπτουν από την επικοινωνία και 
όχι στις ευκαιρίες που μπορούν να δημιουργηθούν για την ανάδειξη των θετικών στοιχείων από 
κάθε πλευρά.

δ) Θεσμικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου.
Εμπόδια μπορούν να δημιουργηθούν από τις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις συνήθειες και τις 

συμπεριφορές που αναπτύσσει η Διεύθυνση του σχολείου, στοιχεία που προσδιορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τον τύπο επικοινωνίας του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και καθορίζουν τις 
συνακόλουθες στρατηγικές και τις πολιτικές του. Για παράδειγμα, εάν ένα σχολείο θεωρεί ότι θα 
πρέπει να αυτοπροστατευθεί από όλους τους «έξω», όποιοι και αν είναι αυτοί (σχολείο «φρούριο»), 
δεν επιτρέπει την ουσιαστική επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πολλές δυσκολίες προκύπτουν από το χρονικό κόστος που 
απαιτείται από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την οργάνωση και την ανάπτυξη ενός σχολείου 
ανοικτού και συνεργατικού, καθώς και από την ασυμβατότητα του κοινού χρόνου με τους γονείς. 
Επιπλέον, σε ορισμένες μορφές επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας οι εκπαιδευτικοί σκέπτονται 
ότι θα πρέπει να διαθέσουν «αμισθί» χρόνο και ενεργητικότητα, να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά 
προβλήματα ή και να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία ή την αρνητική κριτική συναδέλφων ή 
διευθυντών ή  και προϊσταμένων εκπαίδευσης.

Ακόμη όμως και να πεισθούν και να αποφασίσουν να αναπτύξουν τις σχετικές πρωτοβουλίες, 
συχνά, δεν έχουν δεχθεί την ανάλογη εκπαίδευση. Αυτό έχει ως επακόλουθο, συνήθως να μην 
γνωρίζουν τους προσφορότερους τρόπους για να υλοποιήσουν τις πρωτοβουλίες αυτές, ή να
υπερκεράσουν τα τυχόν εμπόδια. Δημιουργείται  έτσι πρόβλημα από την έλλειψη προετοιμασίας ή 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να εμπλέκουν δημιουργικά τους γονείς σε 
διαδικασίες που διευκολύνουν την εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι και που 
διευρύνουν και εμπλουτίζουν την επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. 

6 Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας
Στις προσπάθειες για την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα οι 

περιορισμοί μπορεί να είναι αρκετοί και να προέρχονται από όλες τις πλευρές. Αυτό όμως δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει  την επιμονή στην προσπάθεια για τη διασύνδεση του σχολείου με την 
οικογένεια και την κοινότητα και για τη συνεχή βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας, ώστε αυτή 
να μετεξελιχθεί σε συνεργασία. Με αυτή την οπτική, στη συνέχεια θα συζητήσουμε τρόπους 
αντιμετώπισης των εμποδίων και των περιορισμών και θα συνεχίσουμε με ορισμένες πρόσθετες 
ενισχυτικές διαδικασίες και καλές πρακτικές που φαίνεται να διευκολύνουν την επικοινωνία και 
τη συνεργασία.

6.1 Η αντιμετώπιση των εμποδίων και των περιορισμών 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Σε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι 
αναγκαίο -ιδιαίτερα από την πλευρά των εκπαιδευτικών- να συνεκτιμώνται, συστηματικά και κατά 
περίπτωση, παράμετροι σχετικές με τη γνώση και κατανόηση: της διεργασίας της επικοινωνίας, 
των εμποδίων και των περιορισμών που προκύπτουν και των τρόπων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση αυτών. Η προσπάθεια γι’ αυτήν την αντιμετώπιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν 
το σχολείο επιθυμεί πραγματικά να είναι «ανοιχτό στην οικογένεια» και να «ενισχύει τη 
συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα» και επιδιώκει να οργανώνει και να αναπτύσσει 
αποτελεσματικές δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η ευθύνη αυτής της προσπάθειας 
μετατοπίζεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν τη στήριξη και τα 
μέσα που απαιτούνται, προκειμένου να επιτύχουν. 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν διατυπωθεί αρκετοί τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων 
(Constantino, 2003· Liontos, 1992· Μυλωνάκου - Κεκέ, 2009· Patrikakou & Weissberg, 2000·
Weiss et al., 2014) ορισμένοι από τους οποίους έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες στην Ελλάδα
(Kekes & Mylonakou, 2006· Μυλωνάκου & Κεκές, 2011). Οι τρόποι αυτοί θα μπορούσαν να 
ομαδοποιηθούν στις παρακάτω πολιτικές και πρακτικές, που αναφέρουμε συνοπτικά:
 Ο προσδιορισμός από το σχολείο του οράματος σχετικά με την επικοινωνία που επιθυμεί να 

έχει με την οικογένεια και ο προσανατολισμός του στον τύπο του «ανοιχτού» και 
συνεργατικού σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα

 Ο προσεκτικός και καλά οργανωμένος σχεδιασμός – προγραμματισμός των συνακόλουθων 
στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών, προγραμμάτων και δράσεων 

 Η άσκηση ηγεσίας του σχολείου  όταν είναι «ανοικτών οριζόντων», χωρίς να φοβάται να 
καινοτομήσει και όταν ευνοεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ όλων.

 Τα σαφή μηνύματα προς τους γονείς, οι δυνατότητες εναλλακτικών προτάσεων, ο 
προσδιορισμός των κανόνων και των ορίων και η συνέπεια των λόγων και των έργων

 Η διασφάλιση πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών) με τη βοήθεια και της κοινότητας για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 

 Η συμμετοχή στο σχολείο όλων των γονέων όταν γίνεται σε ένα θετικό περιβάλλον 
ενθάρρυνσης και αποδοχής, που μπορεί να υποστηρίζεται και από άλλους γονείς και όχι μόνο  
από τους εκπαιδευτικούς

 Η συνεχής και επίμονη προσπάθεια για την υποστήριξη των διαύλων επικοινωνίας και για 
την  εγκαθίδρυση και ενίσχυση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης,
μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών

 Η αναζήτηση τρόπων και διαδικασιών για την αναγνώριση, την ενίσχυση της θετικής 
αλληλεπίδρασης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βελτίωση της 
επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα 

 Η επικοινωνία με όλους τους γονείς για να μάθουν κάτι καλό για ο παιδί τους
 Η επικοινωνία του εκπαιδευτικών με τους γονείς όταν έχει και εξατομικευμένο χαρακτήρα
 Παροχή απλών πρακτικών και συγκεκριμένων οδηγιών προς τους γονείς για την υποστήριξη 

του παιδιού στο σπίτι
 Η παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων, ώστε οι γονείς να μην συμμετέχουν στο σχολείο με 

επίκεντρο μόνο το δικό τους παιδί, αλλά να υποστηρίζουν διαδικασίες που επηρεάζουν θετικά 
και άλλα παιδιά

 Η παρακολούθηση από το σχολείο και η αξιολόγηση των πρωτοβουλιών και των πρακτικών 
που αξιοποιούνται, η ετοιμότητα για αναπροσαρμογή με στόχο τη βελτίωση και η
ενσωμάτωση καλών πρακτικών στον επόμενο σχεδιασμό – προγραμματισμό 

Εάν το σχολείο έχει ως φιλοσοφία να είναι πραγματικά ανοικτό στην οικογένεια, οργανώνει 
καλά τα προγράμματα και τις δράσεις που σχεδιάζει και προγραμματίζει, επιμένει και δεν 
αποθαρρύνεται στην υπερπήδηση των εμποδίων και των δυσκολιών και δημιουργεί και ενισχύει 
ένα δίκτυο θετικών σχέσεων, τότε μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες και να 

μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα των προσπαθειών του για ουσιαστική επικοινωνία και 
συνεργασία με τις οικογένειες.

6.2  Ορισμένες διαδικασίες και καλές πρακτικές που ενισχύουν την επικοινωνία Σχολείου, 
Οικογένειας και Κοινότητας 

Οι επιστημονικές μελέτες που αναφέρονται στις σχέσεις  ανάμεσα στο σχολείο, την 
οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, συμπεριλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στον διεθνή χώρο αλλά και την Ελλάδα, κυρίως κατά τα τελευταία  
εικοσιπέντε χρόνια (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009). Πολλές από αυτές τις έρευνες, μέσα από την 
εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων με επιτυχημένη λειτουργία, έχουν καταλήξει στον 
προσδιορισμό ενισχυτικών διαδικασιών και  καλών πρακτικών που οδηγούν σε μία περισσότερο 
αποδοτική συνεργασία μεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. 

Επιπροσθέτως, τα  τελευταία χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που η 
πολύμορφη κρίση δημιουργεί και διογκώνει, παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση από τη 
συνήθως απομονωμένη δραστηριότητα ατόμων ή ομάδων προς μια περισσότερο  συνδυασμένη 
συνεργατική δράση, με βάση τις σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης και με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κοινωνικών δικτύων αλληλεπίδρασης. Σε μία άλλη διατύπωση, επιδιώκεται από 
πολλούς μια πορεία από την απομόνωση προς τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινωνικού 
κεφαλαίου (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009· Putnam, 2000· Woolcock, 2001).

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την 
κοινότητα να γίνει πηγή «παραγωγής» κοινωνικού κεφαλαίου, αναπτύσσοντας σχετικές 
στρατηγικές, διαδικασίες και πρακτικές. Στη συνέχεια, θα γίνει μία ενδεικτική και αδρομερής 
αναφορά σε ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες, τις καλές πρακτικές (εκτός αυτών που 
προαναφέρθηκαν στην αντιμετώπιση των εμποδίων) και τους παράγοντες που λειτουργούν 
ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή:
 Η αναγνώριση όλων των γονέων ως σημαντικών και σεβαστών προσώπων και η ανάδειξη της 

μοναδικότητας κάθε μαθητή.
 Η ενίσχυση του ρόλου της κάθε οικογένειας, εκπαιδεύοντας τους γονείς ώστε να μπορούν 

καλύτερα να υποστηρίξουν το γονεϊκό τους ρόλο και επηρεάζοντας  θετικά ορισμένες 
οικογενειακές λειτουργίες, μέσα και από την παράλληλη αναζήτηση και αξιοποίηση «πόρων»
από την κοινότητα.

 Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης, αλληλοϋποστήριξης και 
συνεργασίας, αρχικά: α) μεταξύ εκπαιδευτικών (όχι απαραιτήτως όλων των  εκπαιδευτικών 
του σχολείου, αλλά μιας μικρής ομάδας, που να μπορεί να ενεργεί με ενότητα και 
συντονισμό), β) μεταξύ των μαθητών της τάξης και όλων των μαθητών του σχολείου (μέσα 
από τη συνεργατική μάθηση και το θετικό κλίμα της τάξης και του σχολείου, εκπαιδευόμενοι 
στην αλληλοβοήθεια, στην αλληλεγγύη, στη δημοκρατική συνύπαρξη και αποκτώντας και 
διευρύνοντας έναν ηθικό κώδικα), γ) μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, δ) μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και κατά το δυνατόν περισσότερων μελών από τις οικογένειες των μαθητών 
και από την κοινότητα.

 Η επιδίωξη για τη δημιουργία ευκαιριών, ώστε να διασφαλίζεται και να τροφοδοτείται η 
διαρκής θετική αλληλεπίδραση και η  συμμετοχική δράση μελών της οικογένειας, της 
κοινότητας, μαθητών και εκπαιδευτικών, με στόχο να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική και 
κοινωνική επιτυχία, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να επιδιωχθεί η ευημερία όλων των 
παιδιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 Η αναζήτηση και η αξιοποίηση «πόρων» που μπορεί να προέλθουν από την κοινότητα,
λειτουργώντας το σχολείο ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην οικογένεια και στην κοινότητα, 
ώστε να αντιμετωπισθούν, κατά το δυνατό,  συγκεκριμένες ανάγκες της οικογένειας αλλά και 
να υποστηριχθεί το έργο του σχολείου. 
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Σε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι 
αναγκαίο -ιδιαίτερα από την πλευρά των εκπαιδευτικών- να συνεκτιμώνται, συστηματικά και κατά 
περίπτωση, παράμετροι σχετικές με τη γνώση και κατανόηση: της διεργασίας της επικοινωνίας, 
των εμποδίων και των περιορισμών που προκύπτουν και των τρόπων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση αυτών. Η προσπάθεια γι’ αυτήν την αντιμετώπιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν 
το σχολείο επιθυμεί πραγματικά να είναι «ανοιχτό στην οικογένεια» και να «ενισχύει τη 
συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα» και επιδιώκει να οργανώνει και να αναπτύσσει 
αποτελεσματικές δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η ευθύνη αυτής της προσπάθειας 
μετατοπίζεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν τη στήριξη και τα 
μέσα που απαιτούνται, προκειμένου να επιτύχουν. 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν διατυπωθεί αρκετοί τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων 
(Constantino, 2003· Liontos, 1992· Μυλωνάκου - Κεκέ, 2009· Patrikakou & Weissberg, 2000·
Weiss et al., 2014) ορισμένοι από τους οποίους έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες στην Ελλάδα
(Kekes & Mylonakou, 2006· Μυλωνάκου & Κεκές, 2011). Οι τρόποι αυτοί θα μπορούσαν να 
ομαδοποιηθούν στις παρακάτω πολιτικές και πρακτικές, που αναφέρουμε συνοπτικά:
 Ο προσδιορισμός από το σχολείο του οράματος σχετικά με την επικοινωνία που επιθυμεί να 

έχει με την οικογένεια και ο προσανατολισμός του στον τύπο του «ανοιχτού» και 
συνεργατικού σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα

 Ο προσεκτικός και καλά οργανωμένος σχεδιασμός – προγραμματισμός των συνακόλουθων 
στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών, προγραμμάτων και δράσεων 

 Η άσκηση ηγεσίας του σχολείου  όταν είναι «ανοικτών οριζόντων», χωρίς να φοβάται να 
καινοτομήσει και όταν ευνοεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη θετικών σχέσεων μεταξύ όλων.

 Τα σαφή μηνύματα προς τους γονείς, οι δυνατότητες εναλλακτικών προτάσεων, ο 
προσδιορισμός των κανόνων και των ορίων και η συνέπεια των λόγων και των έργων

 Η διασφάλιση πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών) με τη βοήθεια και της κοινότητας για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 

 Η συμμετοχή στο σχολείο όλων των γονέων όταν γίνεται σε ένα θετικό περιβάλλον 
ενθάρρυνσης και αποδοχής, που μπορεί να υποστηρίζεται και από άλλους γονείς και όχι μόνο  
από τους εκπαιδευτικούς

 Η συνεχής και επίμονη προσπάθεια για την υποστήριξη των διαύλων επικοινωνίας και για 
την  εγκαθίδρυση και ενίσχυση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης,
μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών

 Η αναζήτηση τρόπων και διαδικασιών για την αναγνώριση, την ενίσχυση της θετικής 
αλληλεπίδρασης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη βελτίωση της 
επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα 

 Η επικοινωνία με όλους τους γονείς για να μάθουν κάτι καλό για ο παιδί τους
 Η επικοινωνία του εκπαιδευτικών με τους γονείς όταν έχει και εξατομικευμένο χαρακτήρα
 Παροχή απλών πρακτικών και συγκεκριμένων οδηγιών προς τους γονείς για την υποστήριξη 

του παιδιού στο σπίτι
 Η παροχή ευκαιριών και δυνατοτήτων, ώστε οι γονείς να μην συμμετέχουν στο σχολείο με 

επίκεντρο μόνο το δικό τους παιδί, αλλά να υποστηρίζουν διαδικασίες που επηρεάζουν θετικά 
και άλλα παιδιά

 Η παρακολούθηση από το σχολείο και η αξιολόγηση των πρωτοβουλιών και των πρακτικών 
που αξιοποιούνται, η ετοιμότητα για αναπροσαρμογή με στόχο τη βελτίωση και η
ενσωμάτωση καλών πρακτικών στον επόμενο σχεδιασμό – προγραμματισμό 

Εάν το σχολείο έχει ως φιλοσοφία να είναι πραγματικά ανοικτό στην οικογένεια, οργανώνει 
καλά τα προγράμματα και τις δράσεις που σχεδιάζει και προγραμματίζει, επιμένει και δεν 
αποθαρρύνεται στην υπερπήδηση των εμποδίων και των δυσκολιών και δημιουργεί και ενισχύει 
ένα δίκτυο θετικών σχέσεων, τότε μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες και να 

μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα των προσπαθειών του για ουσιαστική επικοινωνία και 
συνεργασία με τις οικογένειες.

6.2  Ορισμένες διαδικασίες και καλές πρακτικές που ενισχύουν την επικοινωνία Σχολείου, 
Οικογένειας και Κοινότητας 

Οι επιστημονικές μελέτες που αναφέρονται στις σχέσεις  ανάμεσα στο σχολείο, την 
οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, συμπεριλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στον διεθνή χώρο αλλά και την Ελλάδα, κυρίως κατά τα τελευταία  
εικοσιπέντε χρόνια (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009). Πολλές από αυτές τις έρευνες, μέσα από την 
εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων με επιτυχημένη λειτουργία, έχουν καταλήξει στον 
προσδιορισμό ενισχυτικών διαδικασιών και  καλών πρακτικών που οδηγούν σε μία περισσότερο 
αποδοτική συνεργασία μεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. 

Επιπροσθέτως, τα  τελευταία χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που η 
πολύμορφη κρίση δημιουργεί και διογκώνει, παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση από τη 
συνήθως απομονωμένη δραστηριότητα ατόμων ή ομάδων προς μια περισσότερο  συνδυασμένη 
συνεργατική δράση, με βάση τις σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης και με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία κοινωνικών δικτύων αλληλεπίδρασης. Σε μία άλλη διατύπωση, επιδιώκεται από 
πολλούς μια πορεία από την απομόνωση προς τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινωνικού 
κεφαλαίου (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009· Putnam, 2000· Woolcock, 2001).

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την 
κοινότητα να γίνει πηγή «παραγωγής» κοινωνικού κεφαλαίου, αναπτύσσοντας σχετικές 
στρατηγικές, διαδικασίες και πρακτικές. Στη συνέχεια, θα γίνει μία ενδεικτική και αδρομερής 
αναφορά σε ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες, τις καλές πρακτικές (εκτός αυτών που 
προαναφέρθηκαν στην αντιμετώπιση των εμποδίων) και τους παράγοντες που λειτουργούν 
ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή:
 Η αναγνώριση όλων των γονέων ως σημαντικών και σεβαστών προσώπων και η ανάδειξη της 

μοναδικότητας κάθε μαθητή.
 Η ενίσχυση του ρόλου της κάθε οικογένειας, εκπαιδεύοντας τους γονείς ώστε να μπορούν 

καλύτερα να υποστηρίξουν το γονεϊκό τους ρόλο και επηρεάζοντας  θετικά ορισμένες 
οικογενειακές λειτουργίες, μέσα και από την παράλληλη αναζήτηση και αξιοποίηση «πόρων»
από την κοινότητα.

 Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης, αλληλοϋποστήριξης και 
συνεργασίας, αρχικά: α) μεταξύ εκπαιδευτικών (όχι απαραιτήτως όλων των  εκπαιδευτικών 
του σχολείου, αλλά μιας μικρής ομάδας, που να μπορεί να ενεργεί με ενότητα και 
συντονισμό), β) μεταξύ των μαθητών της τάξης και όλων των μαθητών του σχολείου (μέσα 
από τη συνεργατική μάθηση και το θετικό κλίμα της τάξης και του σχολείου, εκπαιδευόμενοι 
στην αλληλοβοήθεια, στην αλληλεγγύη, στη δημοκρατική συνύπαρξη και αποκτώντας και 
διευρύνοντας έναν ηθικό κώδικα), γ) μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, δ) μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και κατά το δυνατόν περισσότερων μελών από τις οικογένειες των μαθητών 
και από την κοινότητα.

 Η επιδίωξη για τη δημιουργία ευκαιριών, ώστε να διασφαλίζεται και να τροφοδοτείται η 
διαρκής θετική αλληλεπίδραση και η  συμμετοχική δράση μελών της οικογένειας, της 
κοινότητας, μαθητών και εκπαιδευτικών, με στόχο να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική και 
κοινωνική επιτυχία, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να επιδιωχθεί η ευημερία όλων των 
παιδιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

 Η αναζήτηση και η αξιοποίηση «πόρων» που μπορεί να προέλθουν από την κοινότητα,
λειτουργώντας το σχολείο ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην οικογένεια και στην κοινότητα, 
ώστε να αντιμετωπισθούν, κατά το δυνατό,  συγκεκριμένες ανάγκες της οικογένειας αλλά και 
να υποστηριχθεί το έργο του σχολείου. 
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 Η ενεργοποίηση μελών της κοινότητας, ώστε να συμμετέχουν σε προγράμματα του σχολείου, 
διευκολύνοντας το δίκτυο των σχέσεων που αυτά δημιουργούν, υποστηρίζοντας τον 
κοινωνικό χαρακτήρα του σχολείου και συνεισφέροντας ουσιαστικά στον ρόλο του. 

 Οι διαδικασίες οργανωμένης συμμετοχής μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σε 
οργανωμένα προγράμματα και συλλογικές δράσεις, που δημιουργούν ένα κοινό αίσθημα 
ενότητας, δίνοντας την ευκαιρία  σε όλους τους συμμετέχοντες να αναδείξουν αλλά και να 
εμπλουτίσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες και να αναπτύξουν 
μεταξύ τους σχέσεις.

 Η οργανωμένη από το σχολείο διασύνδεση διαφόρων ομάδων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, 
ή μπορούν να επωφεληθούν και να προσφέρουν, μέσα από την αλληλεπίδραση και την 
ανταλλαγή εμπειριών. Τέτοιες ομάδες διασύνδεσης μπορεί να είναι για παράδειγμα, 
εκπαιδευτικοί, γονείς  που τα παιδιά τους είναι συμμαθητές, ή γονείς  που έχουν 
μονογονεϊκές οικογένειες, ή γονείς που κατοικούν στην ίδια γειτονιά, ή παππούδες των 
μαθητών του σχολείου που μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους για ορισμένα θέματα, 
ή απόφοιτοι του σχολείου, ή εκπρόσωποι της κοινότητας που σχετίζονται με τη χάραξη 
εκπαιδευτικής πολιτικής, ή ομάδες μικρότερων μαθητών με μεγαλύτερα αδέλφια κ.ο.κ.

 Η οργάνωση συνεργατικών δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν και ενισχύουν όχι μόνο τα 
ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των παιδιών αλλά και τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα ή τις 
πιθανές ειδικές γνώσεις των μελών των οικογενειών, που επιθυμούν να τις αξιοποιήσουν για 
την υποστήριξη των δράσεων του σχολείου. 

 Η δημιουργία στο σχολείο (αν υπάρχει η δυνατότητα) ενός χώρου ειδικά για τις οικογένειες 
των μαθητών, όπου θα προσφέρονται ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων, για επικοινωνία 
μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς, για εθελοντική εργασία, για μορφωτικά και 
εκπαιδευτικά ερεθίσματα  κ.λπ. 

 Η δημιουργία μιας «εφημερίδας» για γονείς, όπου θα παρουσιάζονται από τους ίδιους 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σχολείου και οικογένειας, όπως οι δραστηριότητες και 
γενικά τα νέα του σχολείου και οι απόψεις τους για διάφορα θέματα (ιδέες για κοινές 
οικογενειακές δραστηριότητες, πληροφόρηση για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή 
χώρους  με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον κ.λπ.). Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία 
της εφημερίδας, θα μπορούσε να είναι και ένας πίνακας ανακοινώσεων αποκλειστικά για 
τους γονείς και τις οικογένειες των μαθητών.

 Η συμμετοχή των γονέων και άλλων μελών της οικογένειας στην προετοιμασία εορτών και 
εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σχολείο, σε ομάδες εθελοντισμού που οργανώνουν 
φορείς/ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (π.χ. προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος ή της πολιτισμικής κληρονομιάς)  και που αποβλέπουν σε δραστηριότητες  
που απευθύνονται ταυτοχρόνως και  σε μαθητές και σε ενηλίκους (γονείς και μέλη της 
τοπικής κοινότητας).

 Η εμπλοκή  σε προγράμματα του σχολείου και συνεργατικές δράσεις όχι μόνο μελών της 
οικογένειας, της κοινότητας και εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων προσώπων που εργάζονται 
στο σχολείο (προσωπικό καθαρισμού, κυλικείου κ.λπ.).

 Η ανάπτυξη στο σχολείο προγραμμάτων συνεκπαίδευσης (syneducation) μεταξύ παιδιών, 
γονέων (αδελφών και γενικά όποιων μελών της οικογένειας των μαθητών επιθυμούν να 
συμμετέχουν, «σημαντικών άλλων» για τους μαθητές), εκπαιδευτικών, εκπροσώπων της 
κοινότητας κ.ά., με στόχο την αντιμετώπιση κοινών και σημαντικών ζητημάτων και 
προβλημάτων,  τα οποία συναποφασίζονται από τους ίδιους.
Ως Συνεκπαίδευση [Syneducation (synergy+education)] έχει ορισθεί η απόκτηση κοινής 

εκπαιδευτικής εμπειρίας, ταυτόχρονα και σε συνεργασία, από άτομα διαφορετικών ηλικιών που 
έχουν μεταξύ τους διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, ενδιαφέροντα και/ή κοινωνικο-πολιτισμικό 
υπόβαθρο (Kekes & Mylonakou, 2006· Mylonakou & Kekes, 2005, 2007· Μυλωνάκου – Κεκέ, 
2013α· Mylonakou – Keke, 2015a). Πρόκειται για μία συστηματική και συνεργατική διαδικασία 

μάθησης μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών, που συλλειτουργούν μέσα σε ένα οργανωμένο 
αλληλεπιδραστικό και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου αναπτύσσουν ουσιαστική και 
ενεργητική συνεργατική δράση, στηριζόμενοι στη Συστημική μεθοδολογία. Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον μάθησης καταργούνται οι παραδοσιακοί ρόλοι διδασκαλίας και μαθητείας και 
αναπτύσσεται μία συνδιαλεκτική και πολλαπλασιαστική δυναμική μάθησης, όπου όλοι 
«διδάσκουν» και «διδάσκονται».

H δημιουργία νέας γνώσης προέρχεται από τη συνεργατική αλληλεπίδραση των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και κατά τη δημιουργία της υπάρχει υψηλό επίπεδο προσωπικού 
και ομαδικού αναστοχασμού και αυξανόμενης προσωπικής εμπλοκής, με στόχο κάθε φορά τον
σχεδιασμό επόμενων βελτιωτικών δράσεων. Ο επαναλαμβανόμενος τρόπος σκέψης και δράσης, 
εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από τη δημιουργία και την ανάπτυξη ιδεών και γνώσεων. Αυτό 
συνεπιφέρει την ταυτόχρονη βελτίωση των προσωπικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και 
γενικότερων κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και την προτυποποίηση νέων 
συμπεριφορών, που οδηγούν σε αλλαγές στον τρόπο σκέψης, σε βελτιωμένες συμπεριφορές, σε 
σχέσεις αμοιβαιότητας, οικειότητας, εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και  πραγματικού 
ενδιαφέροντος για τον άλλο, στην ανάδυση και ενίσχυση αξιών και -όπως η ερευνητική εμπειρία 
έχει δείξει- και στη διαμόρφωση μίας νέας «κουλτούρας» της σχολικής κοινότητας.

Η συνεκπαίδευση μαθητών, μελών της οικογένειας, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της 
κοινότητας θεωρείται ως η πλέον ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μορφή συνέργειας μεταξύ 
σχολείου οικογένειας και κοινότητας.

7 Καταληκτικές σκέψεις 
Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μελετών και ερευνών στον διεθνή χώρο αναδεικνύει τις 

πολυπαραμετρικές διαστάσεις και δυνατότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας των τριών 
συστημάτων του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας. Βεβαίως, πέραν από τα ερευνητικά 
δεδομένα, και η κοινή λογική υποστηρίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να επωφεληθούν, σε 
πολλά επίπεδα,  από την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών 
συστημάτων. Η ευθύνη για την ουσιαστική επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας 
ανήκει κυρίως στο σχολείο, το οποίο μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
του ρόλου του. Τελικά, πώς διαμορφώνεται, σήμερα, ο ρόλος του σημερινού σχολείου;

Στην εποχή της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας, της ασάφειας, της σύγχυσης και της 
αυξανόμενης ανασφάλειας που δημιουργεί μία κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική ή πολιτική 
αλλά και ηθική και αξιακή, το σύγχρονο σχολείο είναι ανάγκη να υποστηρίξει και να αναδείξει τον 
κοινωνικοπαιδαγωγικό του ρόλο. Πολλοί μελετητές επισημαίνουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη του 
επαναπροσδιορισμού του ρόλου του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου, με ένα περισσότερο 
κοινωνικοπαιδαγωγικό προσανατολισμό (Kyriacou, 2015· Μυλωνάκου - Κεκέ, 2013β· Mylonakou
– Keke, 2015a· Stephens, 2013). 

Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός προσανατολισμός του σχολείου έχει ως όραμα να εκπαιδεύσει 
όχι μόνο τους μαθητές αλλά όλα τα άτομα και τις ομάδες που σχετίζονται  με τη σχολική κοινότητα 
να αγωνίζονται, προκειμένου να επιδιώκουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους  την προσωπική 
τους πολύπλευρη ανάπτυξη, ώστε να γίνουν ικανά να ζήσουν μία αυτεξούσια ζωή, με πληρότητα, 
ευκαιρίες και θετικές σχέσεις με τους άλλους. Να επιδιώκουν ταυτόχρονα την κοινωνική πρόοδο 
και ευημερία, προσπαθώντας -με οργανωμένο μεθοδολογικά τρόπο- να αλλάξουν και να 
βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες, αναλαμβάνοντας ουσιαστική ατομική και συνεργατική 
δράση. Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός προσανατολισμός προσφέρει έναν ιδιαίτερο θεωρητικό και 
μεθοδολογικό τρόπο σκέψης και σε πρακτικό επίπεδο   ένα σύνολο   οργανωμένων παιδαγωγικών 
δράσεων που επιδιώκουν να επηρεάσουν  και να αλλάξουν τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 
μηχανισμούς, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο προληπτικό και παρεμβατικό στην αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση πολλών προβλημάτων, στην καθημερινή ζωή της σχολικής κοινότητας. 
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 Η ενεργοποίηση μελών της κοινότητας, ώστε να συμμετέχουν σε προγράμματα του σχολείου, 
διευκολύνοντας το δίκτυο των σχέσεων που αυτά δημιουργούν, υποστηρίζοντας τον 
κοινωνικό χαρακτήρα του σχολείου και συνεισφέροντας ουσιαστικά στον ρόλο του. 

 Οι διαδικασίες οργανωμένης συμμετοχής μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σε 
οργανωμένα προγράμματα και συλλογικές δράσεις, που δημιουργούν ένα κοινό αίσθημα 
ενότητας, δίνοντας την ευκαιρία  σε όλους τους συμμετέχοντες να αναδείξουν αλλά και να 
εμπλουτίσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες και να αναπτύξουν 
μεταξύ τους σχέσεις.

 Η οργανωμένη από το σχολείο διασύνδεση διαφόρων ομάδων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, 
ή μπορούν να επωφεληθούν και να προσφέρουν, μέσα από την αλληλεπίδραση και την 
ανταλλαγή εμπειριών. Τέτοιες ομάδες διασύνδεσης μπορεί να είναι για παράδειγμα, 
εκπαιδευτικοί, γονείς  που τα παιδιά τους είναι συμμαθητές, ή γονείς  που έχουν 
μονογονεϊκές οικογένειες, ή γονείς που κατοικούν στην ίδια γειτονιά, ή παππούδες των 
μαθητών του σχολείου που μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους για ορισμένα θέματα, 
ή απόφοιτοι του σχολείου, ή εκπρόσωποι της κοινότητας που σχετίζονται με τη χάραξη 
εκπαιδευτικής πολιτικής, ή ομάδες μικρότερων μαθητών με μεγαλύτερα αδέλφια κ.ο.κ.

 Η οργάνωση συνεργατικών δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν και ενισχύουν όχι μόνο τα 
ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των παιδιών αλλά και τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα ή τις 
πιθανές ειδικές γνώσεις των μελών των οικογενειών, που επιθυμούν να τις αξιοποιήσουν για 
την υποστήριξη των δράσεων του σχολείου. 

 Η δημιουργία στο σχολείο (αν υπάρχει η δυνατότητα) ενός χώρου ειδικά για τις οικογένειες 
των μαθητών, όπου θα προσφέρονται ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων, για επικοινωνία 
μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς, για εθελοντική εργασία, για μορφωτικά και 
εκπαιδευτικά ερεθίσματα  κ.λπ. 

 Η δημιουργία μιας «εφημερίδας» για γονείς, όπου θα παρουσιάζονται από τους ίδιους 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σχολείου και οικογένειας, όπως οι δραστηριότητες και 
γενικά τα νέα του σχολείου και οι απόψεις τους για διάφορα θέματα (ιδέες για κοινές 
οικογενειακές δραστηριότητες, πληροφόρηση για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή 
χώρους  με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον κ.λπ.). Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία 
της εφημερίδας, θα μπορούσε να είναι και ένας πίνακας ανακοινώσεων αποκλειστικά για 
τους γονείς και τις οικογένειες των μαθητών.

 Η συμμετοχή των γονέων και άλλων μελών της οικογένειας στην προετοιμασία εορτών και 
εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σχολείο, σε ομάδες εθελοντισμού που οργανώνουν 
φορείς/ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (π.χ. προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος ή της πολιτισμικής κληρονομιάς)  και που αποβλέπουν σε δραστηριότητες  
που απευθύνονται ταυτοχρόνως και  σε μαθητές και σε ενηλίκους (γονείς και μέλη της 
τοπικής κοινότητας).

 Η εμπλοκή  σε προγράμματα του σχολείου και συνεργατικές δράσεις όχι μόνο μελών της 
οικογένειας, της κοινότητας και εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων προσώπων που εργάζονται 
στο σχολείο (προσωπικό καθαρισμού, κυλικείου κ.λπ.).

 Η ανάπτυξη στο σχολείο προγραμμάτων συνεκπαίδευσης (syneducation) μεταξύ παιδιών, 
γονέων (αδελφών και γενικά όποιων μελών της οικογένειας των μαθητών επιθυμούν να 
συμμετέχουν, «σημαντικών άλλων» για τους μαθητές), εκπαιδευτικών, εκπροσώπων της 
κοινότητας κ.ά., με στόχο την αντιμετώπιση κοινών και σημαντικών ζητημάτων και 
προβλημάτων,  τα οποία συναποφασίζονται από τους ίδιους.
Ως Συνεκπαίδευση [Syneducation (synergy+education)] έχει ορισθεί η απόκτηση κοινής 

εκπαιδευτικής εμπειρίας, ταυτόχρονα και σε συνεργασία, από άτομα διαφορετικών ηλικιών που 
έχουν μεταξύ τους διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, ενδιαφέροντα και/ή κοινωνικο-πολιτισμικό 
υπόβαθρο (Kekes & Mylonakou, 2006· Mylonakou & Kekes, 2005, 2007· Μυλωνάκου – Κεκέ, 
2013α· Mylonakou – Keke, 2015a). Πρόκειται για μία συστηματική και συνεργατική διαδικασία 

μάθησης μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών, που συλλειτουργούν μέσα σε ένα οργανωμένο 
αλληλεπιδραστικό και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου αναπτύσσουν ουσιαστική και 
ενεργητική συνεργατική δράση, στηριζόμενοι στη Συστημική μεθοδολογία. Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον μάθησης καταργούνται οι παραδοσιακοί ρόλοι διδασκαλίας και μαθητείας και 
αναπτύσσεται μία συνδιαλεκτική και πολλαπλασιαστική δυναμική μάθησης, όπου όλοι 
«διδάσκουν» και «διδάσκονται».

H δημιουργία νέας γνώσης προέρχεται από τη συνεργατική αλληλεπίδραση των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και κατά τη δημιουργία της υπάρχει υψηλό επίπεδο προσωπικού 
και ομαδικού αναστοχασμού και αυξανόμενης προσωπικής εμπλοκής, με στόχο κάθε φορά τον
σχεδιασμό επόμενων βελτιωτικών δράσεων. Ο επαναλαμβανόμενος τρόπος σκέψης και δράσης, 
εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από τη δημιουργία και την ανάπτυξη ιδεών και γνώσεων. Αυτό 
συνεπιφέρει την ταυτόχρονη βελτίωση των προσωπικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και 
γενικότερων κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και την προτυποποίηση νέων 
συμπεριφορών, που οδηγούν σε αλλαγές στον τρόπο σκέψης, σε βελτιωμένες συμπεριφορές, σε 
σχέσεις αμοιβαιότητας, οικειότητας, εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και  πραγματικού 
ενδιαφέροντος για τον άλλο, στην ανάδυση και ενίσχυση αξιών και -όπως η ερευνητική εμπειρία 
έχει δείξει- και στη διαμόρφωση μίας νέας «κουλτούρας» της σχολικής κοινότητας.

Η συνεκπαίδευση μαθητών, μελών της οικογένειας, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της 
κοινότητας θεωρείται ως η πλέον ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μορφή συνέργειας μεταξύ 
σχολείου οικογένειας και κοινότητας.

7 Καταληκτικές σκέψεις 
Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μελετών και ερευνών στον διεθνή χώρο αναδεικνύει τις 

πολυπαραμετρικές διαστάσεις και δυνατότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας των τριών 
συστημάτων του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας. Βεβαίως, πέραν από τα ερευνητικά 
δεδομένα, και η κοινή λογική υποστηρίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να επωφεληθούν, σε 
πολλά επίπεδα,  από την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών 
συστημάτων. Η ευθύνη για την ουσιαστική επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας 
ανήκει κυρίως στο σχολείο, το οποίο μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
του ρόλου του. Τελικά, πώς διαμορφώνεται, σήμερα, ο ρόλος του σημερινού σχολείου;

Στην εποχή της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας, της ασάφειας, της σύγχυσης και της 
αυξανόμενης ανασφάλειας που δημιουργεί μία κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική ή πολιτική 
αλλά και ηθική και αξιακή, το σύγχρονο σχολείο είναι ανάγκη να υποστηρίξει και να αναδείξει τον 
κοινωνικοπαιδαγωγικό του ρόλο. Πολλοί μελετητές επισημαίνουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη του 
επαναπροσδιορισμού του ρόλου του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου, με ένα περισσότερο 
κοινωνικοπαιδαγωγικό προσανατολισμό (Kyriacou, 2015· Μυλωνάκου - Κεκέ, 2013β· Mylonakou
– Keke, 2015a· Stephens, 2013). 

Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός προσανατολισμός του σχολείου έχει ως όραμα να εκπαιδεύσει 
όχι μόνο τους μαθητές αλλά όλα τα άτομα και τις ομάδες που σχετίζονται  με τη σχολική κοινότητα 
να αγωνίζονται, προκειμένου να επιδιώκουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους  την προσωπική 
τους πολύπλευρη ανάπτυξη, ώστε να γίνουν ικανά να ζήσουν μία αυτεξούσια ζωή, με πληρότητα, 
ευκαιρίες και θετικές σχέσεις με τους άλλους. Να επιδιώκουν ταυτόχρονα την κοινωνική πρόοδο 
και ευημερία, προσπαθώντας -με οργανωμένο μεθοδολογικά τρόπο- να αλλάξουν και να 
βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες, αναλαμβάνοντας ουσιαστική ατομική και συνεργατική 
δράση. Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός προσανατολισμός προσφέρει έναν ιδιαίτερο θεωρητικό και 
μεθοδολογικό τρόπο σκέψης και σε πρακτικό επίπεδο   ένα σύνολο   οργανωμένων παιδαγωγικών 
δράσεων που επιδιώκουν να επηρεάσουν  και να αλλάξουν τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 
μηχανισμούς, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο προληπτικό και παρεμβατικό στην αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση πολλών προβλημάτων, στην καθημερινή ζωή της σχολικής κοινότητας. 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Μέσα σε αυτό τον προσανατολισμό, η επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας 
βρίσκεται σε μία «μετατόπιση» (Davies, 1991· Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009· Mylonakou – Keke, 
2015a),) από το παλαιότερο προς ένα νέο «παράδειγμα», προκειμένου να συνυπολογίσει και να 
αντιμετωπίσει τις πολλές και πολύπλοκες παραμέτρους που αναδύονται στο σχολείο, στην 
οικογένεια και στην κοινότητα και οι οποίες έχουν τις δικές τους δυναμικές, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της μεγάλης πολύπλευρης κρίσης που βιώνουμε αυτήν την περίοδο.

Με αυτή τη συλλογιστική, η «μετατόπιση» στην επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και 
Κοινότητας γίνεται:
 Από την πολυεπίπεδη προσέγγιση, προς τη δημιουργία επικοινωνιακού και συνεργατικού 

δικτύου. Δηλαδή, από την αντιμετώπιση του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας, 
ως μεμονωμένων επιπέδων, προς την αντίληψη ότι πρόκειται για αλληλεπιδρώντα 
συστήματα, που μεταξύ τους θα πρέπει να δημιουργούν ένα ισχυρό και συνεκτικό 
επικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο μπορεί συνεχώς να «μαθαίνει». Αυτό έχει ως επακόλουθα τη 
«μετατόπιση»:

 Από το ενδιαφέρον του σχολείου που επικεντρωνόταν στην εμπλοκή μόνο των γονέων, προς 
το ενδιαφέρον που επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση και εμπλοκή περισσότερων μελών του 
οικογενειακού περιβάλλοντος.

 Από την επικοινωνία μόνο με εκείνους τους γονείς που είχαν δεκτικότητα και διάθεση, προς 
την προσέγγιση όλων των οικογενειών, με συστηματικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση των 
εμποδίων, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που δυσκολεύονται -για οιονδήποτε λόγο- να 
ανταποκριθούν.

 Από την εστίαση στα προβλήματα που δημιουργούσε η ελλιπής γνώση των οικογενειών 
σχετικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους υποστήριξης των παιδιών τους, προς την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, μέσα από την επιμόρφωση και εκπαίδευση αυτών των 
οικογενειών, ώστε  να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες και τις τεχνικές τους, αξιοποιώντας και 
τις εσωτερικές δυνατότητες της οικογένειάς τους.

 Από τις μεμονωμένες σχολικές δράσεις που αναδείκνυαν συγκεκριμένους μαθητές και  
επικεντρώνονταν σε ορισμένες οικογένειες, προς την ανάπτυξη οργανωμένων συνεργατικών 
δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη του κάθε παιδιού και την ενίσχυση όλων 
των οικογενειών με την αξιοποίηση και των πόρων της κοινότητας.

 Από την ευκαιριακή επικοινωνία με την κοινότητα, προς την εμπλοκή και αποτελεσματική 
ενεργοποίηση μελών και φορέων της και την αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων της.

 Από τη  λογική της γραμμικής μετάδοσης της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή και  
από την παλαιά στη νεότερη γενιά, προς τα αλληλεπιδραστικά, συνδιαλεκτικά και  
συνεργατικά (συνεκπαιδευτικά) περιβάλλοντα μάθησης παιδιών και ενηλίκων, όπου μπορεί 
να εναλλάσσονται οι ρόλοι του «εκπαιδευτή» και του «εκπαιδευόμενου». 

 Από την έμφαση μόνο στις σχολικές διεργασίες και στην εκπαίδευση των παιδιών, προς τη 
συνεργατική εκπαίδευση μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, υπόλοιπου προσωπικού του 
σχολείου  και μελών από την οικογένεια και την κοινότητα, υποστηρίζοντας και τη διά βίου 
μάθηση, μέσα από συνεκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Από τη «διαισθητική» αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 
προς την επιστημονική τους κατάρτιση, εκπαίδευση και τελικά γνώση για όλα τα ζητήματα 
συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας.
Φαίνεται ότι η επιστημονική κατάρτιση και εκπαίδευση των δασκάλων σε ζητήματα που 

σχετίζονται με τον κοινωνικοπαιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, με έμφαση στην αποτελεσματική 
επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας αποτελεί στη σημερινή εποχή βασική διάσταση 
της επαγγελματικής ανάπτυξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών.

Σε μια τέτοια προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται πιο 
«ανοιχτοί» σε όλες τις οικογένειες, θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και να βρίσκουν 
τρόπους να τις ξεπερνούν, θα εκπαιδεύονται στο πώς να βοηθούν και να συνεργάζονται, όχι μόνο 

με τους γονείς αλλά, με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση 
και την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη των παιδιών και επιπλέον θα γίνονται 
μεθοδικοί στην ενεργοποίηση και εμπλοκή της κοινότητας και στην αξιοποίηση πόρων από αυτήν. 
Θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να υποστηρίζουν, να αξιολογούν και να 
επανασχεδιάζουν προγράμματα συμμετοχής, με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία και τη 
συνέργεια του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας.  

Με το πέρασμα του χρόνου, όπως οι κοινωνίες μεταλλάσσονται, οι οικογένειες εξελίσσονται, 
το σχολικό σύστημα αλλάζει και αναδομείται και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν 
γίνονται  όλο και πιο πολυπαραμετρικά και πολύπλοκα, επιτείνεται η ανάγκη το σχολείο να 
ενισχύσει τον κοινωνικοπαιδαγωγικό του ρόλο, να είναι ανοιχτό στην οικογένεια και να επιδιώκει  
συστηματικά τη συνεργασία μαζί της, καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα. 

Επανερχόμεθα στο αρχικό μας ερώτημα: Ως εκπαιδευτικοί ή ως γονείς ποια μορφή και ποια 
δυναμική επιθυμούμε να έχει η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου  της οικογένειας και της κοινότητας, 
μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να τη βελτιώσουμε και, τελικά, μέχρι πού μπορούμε να φθάσουμε;

Θα πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς και μέσα από τη συνεργασία να «φθάσουμε» το όραμά 
μας: να βοηθήσουμε κάθε παιδί, ώστε να μην υστερήσει, αλλά να αποκτήσει γνωστικές, 
συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να επιτύχει στο σχολείο και στη ζωή του 
αργότερα. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην πρόοδο και στη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική 
ευημερία (wellbeing). Κάθε παιδί θα πρέπει να βιώνει αυτήν την υποστήριξη και τη φροντίδα από 
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς· κι όταν ακόμη η οικογένεια -για οιονδήποτε λόγο- δεν μπορεί 
να την προσφέρει, το σχολείο θα επιδιώκει κατά το δυνατόν να την αναπληρώνει. Κάθε παιδί θα 
πρέπει να νιώθει ότι είναι ενταγμένο σε ένα ισχυρό δίκτυο θετικών σχέσεων που το βοηθά να 
αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα, αλλά και να εξελίσσεται και  να βελτιώνεται.

Ολοκληρώνοντας, και θέλοντας να δώσουμε ένα συνεκδοχικό μήνυμα, θα παραφράσουμε τον 
Goethe, λέγοντας ότι «υπάρχουν δύο πράγματα που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει,
συνεργατικά, να επιδιώκουν να δίνουν στα παιδιά: ρίζες και φτερά. Ρίζες για να τους προσφέρουν 
υποστήριξη, ασφάλεια και την αίσθηση του ανήκειν, αλλά επίσης και φτερά για να τα βοηθήσουν 
να απελευθερωθούν από περιορισμούς και προκαταλήψεις και να τους προσφέρουν διαφορετικούς 
τρόπους για να ταξιδέψουν (ή μάλλον, για να πετάξουν)» 
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Μέσα σε αυτό τον προσανατολισμό, η επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας 
βρίσκεται σε μία «μετατόπιση» (Davies, 1991· Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009· Mylonakou – Keke, 
2015a),) από το παλαιότερο προς ένα νέο «παράδειγμα», προκειμένου να συνυπολογίσει και να 
αντιμετωπίσει τις πολλές και πολύπλοκες παραμέτρους που αναδύονται στο σχολείο, στην 
οικογένεια και στην κοινότητα και οι οποίες έχουν τις δικές τους δυναμικές, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της μεγάλης πολύπλευρης κρίσης που βιώνουμε αυτήν την περίοδο.

Με αυτή τη συλλογιστική, η «μετατόπιση» στην επικοινωνία Σχολείου, Οικογένειας και 
Κοινότητας γίνεται:
 Από την πολυεπίπεδη προσέγγιση, προς τη δημιουργία επικοινωνιακού και συνεργατικού 

δικτύου. Δηλαδή, από την αντιμετώπιση του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας, 
ως μεμονωμένων επιπέδων, προς την αντίληψη ότι πρόκειται για αλληλεπιδρώντα 
συστήματα, που μεταξύ τους θα πρέπει να δημιουργούν ένα ισχυρό και συνεκτικό 
επικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο μπορεί συνεχώς να «μαθαίνει». Αυτό έχει ως επακόλουθα τη 
«μετατόπιση»:

 Από το ενδιαφέρον του σχολείου που επικεντρωνόταν στην εμπλοκή μόνο των γονέων, προς 
το ενδιαφέρον που επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση και εμπλοκή περισσότερων μελών του 
οικογενειακού περιβάλλοντος.

 Από την επικοινωνία μόνο με εκείνους τους γονείς που είχαν δεκτικότητα και διάθεση, προς 
την προσέγγιση όλων των οικογενειών, με συστηματικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση των 
εμποδίων, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που δυσκολεύονται -για οιονδήποτε λόγο- να 
ανταποκριθούν.

 Από την εστίαση στα προβλήματα που δημιουργούσε η ελλιπής γνώση των οικογενειών 
σχετικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους υποστήριξης των παιδιών τους, προς την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, μέσα από την επιμόρφωση και εκπαίδευση αυτών των 
οικογενειών, ώστε  να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες και τις τεχνικές τους, αξιοποιώντας και 
τις εσωτερικές δυνατότητες της οικογένειάς τους.

 Από τις μεμονωμένες σχολικές δράσεις που αναδείκνυαν συγκεκριμένους μαθητές και  
επικεντρώνονταν σε ορισμένες οικογένειες, προς την ανάπτυξη οργανωμένων συνεργατικών 
δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη του κάθε παιδιού και την ενίσχυση όλων 
των οικογενειών με την αξιοποίηση και των πόρων της κοινότητας.

 Από την ευκαιριακή επικοινωνία με την κοινότητα, προς την εμπλοκή και αποτελεσματική 
ενεργοποίηση μελών και φορέων της και την αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων της.

 Από τη  λογική της γραμμικής μετάδοσης της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στον μαθητή και  
από την παλαιά στη νεότερη γενιά, προς τα αλληλεπιδραστικά, συνδιαλεκτικά και  
συνεργατικά (συνεκπαιδευτικά) περιβάλλοντα μάθησης παιδιών και ενηλίκων, όπου μπορεί 
να εναλλάσσονται οι ρόλοι του «εκπαιδευτή» και του «εκπαιδευόμενου». 

 Από την έμφαση μόνο στις σχολικές διεργασίες και στην εκπαίδευση των παιδιών, προς τη 
συνεργατική εκπαίδευση μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, υπόλοιπου προσωπικού του 
σχολείου  και μελών από την οικογένεια και την κοινότητα, υποστηρίζοντας και τη διά βίου 
μάθηση, μέσα από συνεκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Από τη «διαισθητική» αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 
προς την επιστημονική τους κατάρτιση, εκπαίδευση και τελικά γνώση για όλα τα ζητήματα 
συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας.
Φαίνεται ότι η επιστημονική κατάρτιση και εκπαίδευση των δασκάλων σε ζητήματα που 

σχετίζονται με τον κοινωνικοπαιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, με έμφαση στην αποτελεσματική 
επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας αποτελεί στη σημερινή εποχή βασική διάσταση 
της επαγγελματικής ανάπτυξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών.

Σε μια τέτοια προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται πιο 
«ανοιχτοί» σε όλες τις οικογένειες, θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και να βρίσκουν 
τρόπους να τις ξεπερνούν, θα εκπαιδεύονται στο πώς να βοηθούν και να συνεργάζονται, όχι μόνο 

με τους γονείς αλλά, με οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση 
και την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη των παιδιών και επιπλέον θα γίνονται 
μεθοδικοί στην ενεργοποίηση και εμπλοκή της κοινότητας και στην αξιοποίηση πόρων από αυτήν. 
Θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν, να εκτελούν, να υποστηρίζουν, να αξιολογούν και να 
επανασχεδιάζουν προγράμματα συμμετοχής, με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία και τη 
συνέργεια του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας.  

Με το πέρασμα του χρόνου, όπως οι κοινωνίες μεταλλάσσονται, οι οικογένειες εξελίσσονται, 
το σχολικό σύστημα αλλάζει και αναδομείται και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν 
γίνονται  όλο και πιο πολυπαραμετρικά και πολύπλοκα, επιτείνεται η ανάγκη το σχολείο να 
ενισχύσει τον κοινωνικοπαιδαγωγικό του ρόλο, να είναι ανοιχτό στην οικογένεια και να επιδιώκει  
συστηματικά τη συνεργασία μαζί της, καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα. 

Επανερχόμεθα στο αρχικό μας ερώτημα: Ως εκπαιδευτικοί ή ως γονείς ποια μορφή και ποια 
δυναμική επιθυμούμε να έχει η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου  της οικογένειας και της κοινότητας, 
μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να τη βελτιώσουμε και, τελικά, μέχρι πού μπορούμε να φθάσουμε;

Θα πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς και μέσα από τη συνεργασία να «φθάσουμε» το όραμά 
μας: να βοηθήσουμε κάθε παιδί, ώστε να μην υστερήσει, αλλά να αποκτήσει γνωστικές, 
συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να επιτύχει στο σχολείο και στη ζωή του 
αργότερα. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην πρόοδο και στη ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική 
ευημερία (wellbeing). Κάθε παιδί θα πρέπει να βιώνει αυτήν την υποστήριξη και τη φροντίδα από 
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς· κι όταν ακόμη η οικογένεια -για οιονδήποτε λόγο- δεν μπορεί 
να την προσφέρει, το σχολείο θα επιδιώκει κατά το δυνατόν να την αναπληρώνει. Κάθε παιδί θα 
πρέπει να νιώθει ότι είναι ενταγμένο σε ένα ισχυρό δίκτυο θετικών σχέσεων που το βοηθά να 
αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα, αλλά και να εξελίσσεται και  να βελτιώνεται.

Ολοκληρώνοντας, και θέλοντας να δώσουμε ένα συνεκδοχικό μήνυμα, θα παραφράσουμε τον 
Goethe, λέγοντας ότι «υπάρχουν δύο πράγματα που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει,
συνεργατικά, να επιδιώκουν να δίνουν στα παιδιά: ρίζες και φτερά. Ρίζες για να τους προσφέρουν 
υποστήριξη, ασφάλεια και την αίσθηση του ανήκειν, αλλά επίσης και φτερά για να τα βοηθήσουν 
να απελευθερωθούν από περιορισμούς και προκαταλήψεις και να τους προσφέρουν διαφορετικούς 
τρόπους για να ταξιδέψουν (ή μάλλον, για να πετάξουν)» 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

- Από το σχολείο του έθνους-κράτους στο σχολείο της αγοράς και
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης -

Σήφης Μπουζάκης
Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Εκπαίδευσης

Πανεπιστημίου Πατρών

Κύριε Πρόεδρε, 
Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσω, να συγχαρώ θερμά τους οργανωτές αυτού του 

εξαιρετικού συνεδρίου και να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Πριν προχωρήσω στο 
θέμα μου, θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ επιγραμματικά τόσο στα ερωτήματα θέσαμε όσο και στις 
θεωρητικές παραδοχές της προσέγγισής μου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:
• Ποιες μεταβολές στο παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό τοπίο επηρέασαν και 

διαμόρφωσαν και το εκπαιδευτικό τοπίο;

• Με ποια θεσμικά κείμενα-νομοθετήματα σηματοδοτήθηκαν οι παραπάνω μεταβολές στα 
εκπαιδευτικά συστήματα τόσο κεντρικών δυτικών χωρών (ΗΠΑ-Μεγάλη Βρετανία) όσο και 
της π. Σοβιετικής Ένωσης.

• Ποιες είναι οι βασικές προβλέψεις, οι πρακτικές, η λογική και τα ιδεολογικά σημαίνοντα 
των παραπάνω εκπαιδευτικών μεταβολών;

• Πώς ερμηνεύονται οι μεταβολές-«μεταρρυθμίσεις» στην εκπαίδευση; Στόχος είναι όχι μόνο 
η κατανόηση των μεταβολών αυτών αλλά και η ερμηνεία τους στο πλαίσιο όχι μιας 
γεγονοτογραφίας αλλά μιας ερμηνεύουσας ιστορίας (Δερτιλής: 2006) με μεθοδολογικό 
εργαλείο την Ιστορική-Συγκριτική Ανάλυση (Καζαμίας: 2002/3).

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις, κοινωνικές και εκπαιδευτικές, από την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις χώρες που εξετάζουμε;

• Πώς βιώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις «μεταρρυθμίσεις» στην εκπαίδευση;

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΝΛΥΣΗΣ – ΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στην εισήγησή μας υιοθετούμε τις παρακάτω θεωρητικές παραδοχές:

• Ό,τι συμβαίνει έξω από το σχολείο (περικείμενο, συγκείμενο) είναι πιο σημαντικό απ’ αυτό 
που συμβαίνει μέσα σ’ αυτό (κείμενο). Το πρώτο (επι)καθορίζει το δεύτερο (Sadler, 1900 -
Καλογιαννάκη: 2012).

• Η εκπαίδευση δε συντελείται σε κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό κενό (T. Husén, 1991).
• Το παρελθόν δεν κατανοείται με μέτρα του παρόντος ούτε το παρόν με μέτρα του 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

- Από το σχολείο του έθνους-κράτους στο σχολείο της αγοράς και
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης -

Σήφης Μπουζάκης
Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Εκπαίδευσης

Πανεπιστημίου Πατρών

Κύριε Πρόεδρε, 
Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσω, να συγχαρώ θερμά τους οργανωτές αυτού του 

εξαιρετικού συνεδρίου και να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Πριν προχωρήσω στο 
θέμα μου, θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ επιγραμματικά τόσο στα ερωτήματα θέσαμε όσο και στις 
θεωρητικές παραδοχές της προσέγγισής μου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:
• Ποιες μεταβολές στο παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό τοπίο επηρέασαν και 

διαμόρφωσαν και το εκπαιδευτικό τοπίο;

• Με ποια θεσμικά κείμενα-νομοθετήματα σηματοδοτήθηκαν οι παραπάνω μεταβολές στα 
εκπαιδευτικά συστήματα τόσο κεντρικών δυτικών χωρών (ΗΠΑ-Μεγάλη Βρετανία) όσο και 
της π. Σοβιετικής Ένωσης.

• Ποιες είναι οι βασικές προβλέψεις, οι πρακτικές, η λογική και τα ιδεολογικά σημαίνοντα 
των παραπάνω εκπαιδευτικών μεταβολών;

• Πώς ερμηνεύονται οι μεταβολές-«μεταρρυθμίσεις» στην εκπαίδευση; Στόχος είναι όχι μόνο 
η κατανόηση των μεταβολών αυτών αλλά και η ερμηνεία τους στο πλαίσιο όχι μιας 
γεγονοτογραφίας αλλά μιας ερμηνεύουσας ιστορίας (Δερτιλής: 2006) με μεθοδολογικό 
εργαλείο την Ιστορική-Συγκριτική Ανάλυση (Καζαμίας: 2002/3).

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις, κοινωνικές και εκπαιδευτικές, από την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις χώρες που εξετάζουμε;

• Πώς βιώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις «μεταρρυθμίσεις» στην εκπαίδευση;

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΝΛΥΣΗΣ – ΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στην εισήγησή μας υιοθετούμε τις παρακάτω θεωρητικές παραδοχές:

• Ό,τι συμβαίνει έξω από το σχολείο (περικείμενο, συγκείμενο) είναι πιο σημαντικό απ’ αυτό 
που συμβαίνει μέσα σ’ αυτό (κείμενο). Το πρώτο (επι)καθορίζει το δεύτερο (Sadler, 1900 -
Καλογιαννάκη: 2012).

• Η εκπαίδευση δε συντελείται σε κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό κενό (T. Husén, 1991).
• Το παρελθόν δεν κατανοείται με μέτρα του παρόντος ούτε το παρόν με μέτρα του 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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παρελθόντος (παροντισμός, αναχρονισμός).
• Τα εκπαιδευτικά φαινόμενα κατανοούνται και ερμηνεύονται μόνο μέσα στο ιστορικό τους 

πλαίσιο (Δημαράς: 1974, Καζαμίας: 1986).
• Το σήμερα και το χθες, το παρόν και το παρελθόν,  είναι ίσως και τα δύο στο αύριο στο 

μέλλον.  Και το αύριο το μέλλον,  στο χθες, στο παρελθόν. (T. Eliot, στο Καζαμίας: 2001).

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επειδή η έννοια-κλειδί στην εισήγησή μας είναι αυτή της παγκοσμιοποίησης,
παραθέτουμε στη συνέχεια τις απαραίτητες εννοιολογικές διευκρινήσεις αντλώντας τις 
εννοιολογήσεις μας από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία.

• Ο λόγος περί Παγκοσμιοποίησης, θα μπορούσε να συνοψιστεί με τις παρακάτω έννοιες 
κλειδιά: (Καζαμίας: 2012)

• Παγκόσμια/διεθνοποιημένη οικονομία, «φονταμεταλισμός της αγοράς» (Soros), 
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία 

• «Παγκόσμια εμποροπανήγυρη»
• «Αυτοκρατορία της απελευθερωμένης αγοράς»
• Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Έθνους-Κράτους
• Ο νεόκοσμος της Παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από ανισότητες, κοινωνικό 

αποκλεισμό,κτητικό ατομικισμό, ιδιωτικοποίηση, «κοινωνίες χωρίς πολίτες», και 
«δημοκρατίες της  αγοράς».         

Ο γνωστός Βρετανός κοινωνιολόγος A. Giddens ορίζει την Παγκοσμιοποίηση ως εξής:

«Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα σύνθετο πλέγμα διαδικασιών, το οποίο καθοδηγείται από ένα κράμα 
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Αλλάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα 
στις ανεπτυγμένες χώρες, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα διεθνικά συστήματα και δυνάμεις. Είναι 
κάτι παραπάνω από τον καμβά της άσκησης οικονομικής πολιτικής σήμερα: ως συνολική 
διαδικασία η Παγκοσμιοποίηση μεταμορφώνει τους θεσμούς των κοινωνιών στις οποίες ζούμε. 
Συνδέεται, δίχως αμφιβολία, άμεσα με την ανάδυση του “νέου ατομικισμού”, που κατέχει περίοπτη 
θέση στις συζητήσεις μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών». (Γκίντενς: 1988) 

Σύμφωνα με τον Bauman:

«Στο καμπαρέ της Παγκοσμιοποίησης το έθνος κράτος/η εθνόπολη διέρχεται μια προκλητική 
δοκιμασία strip-tease, όπου στο τέλος της παράστασης το έθνος-κράτος σχεδόν απογυμνώνεται,
μένει μόνα με τα απολύτως απαραίτητα, δηλ. τη δύναμη της καταπίεσης. Αφού η υλική βάση που 
το στήριζε έχει καταστραφεί, αφού η ανεξαρτησία του και η κυριαρχία του έχουν εξαφανιστεί, η 
πολιτκή τάξη έχει εκλείψει, το έθνος-κράτος μετατρέπεται σε φύλακα/υπηρεσία για την προστασία 
των μεγαλοεπιχειρήσεων. Η  πολιτική του δύναμη υποτάσσεται στην οικονομική. Έτσι, οι νέοι 
άρχοντες του κόσμου δεν είναι ανάγκη να κυβερνούν άμεσα.  (Η πολιτεία δεν άρχει αλλά άρχεται 
από την οικονομία)». (Bauman, 1998:66).

Με βάση τις παραδοχές-θεωρητικές προσεγγίσεις μας και προκειμένου να κατανοήσουμε 
και να ερμηνεύσουμε όσα συμβαίνουν σήμερα στη διεθνή εκπαίδευση, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο 
να παραθέσουμε τον παρακάτω πίνακα Ι στο οποίο αποτυπώνεται το παγκόσμιο συγκείμενο, 
οικονομικό, πολιτικό γεωστρατηγικό και κοινωνικο-πολιτιστικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

(γεωστρατηγικό, οικονομικό, ιδεολογικο, κοινωνικοπολιτιστικό) 
– Διαλεκτικές σχέσεις, αδιάλλακτες συγκρούσεις

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω «πεδία δύναμης» χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:

1. ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

• Κατάρρευση υπαρκτού  σοσιαλισμού (1989/90)

• Άκριτος – βίαιος εκδυτικισμός χωρών «υπαρκτού σοσιαλισμού»

• Μονοπολικό σύστημα (ΗΠΑ) από διπολικό (ΗΠΑ – Σοβιετική Ένωση)

• Αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Ινδία) 

• Δίδυμοι Πύργοι (2001) 

• Κυριαρχία υπερεθνικών μορφωμάτων(ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΕΕ, ΟΟΣΑ-PISA, Κεντρική 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα)

• Διάβρωση έθνους κράτους

• Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας στα υπερεθνικά μορφώματα

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
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παρελθόντος (παροντισμός, αναχρονισμός).
• Τα εκπαιδευτικά φαινόμενα κατανοούνται και ερμηνεύονται μόνο μέσα στο ιστορικό τους 

πλαίσιο (Δημαράς: 1974, Καζαμίας: 1986).
• Το σήμερα και το χθες, το παρόν και το παρελθόν,  είναι ίσως και τα δύο στο αύριο στο 

μέλλον.  Και το αύριο το μέλλον,  στο χθες, στο παρελθόν. (T. Eliot, στο Καζαμίας: 2001).

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Επειδή η έννοια-κλειδί στην εισήγησή μας είναι αυτή της παγκοσμιοποίησης,
παραθέτουμε στη συνέχεια τις απαραίτητες εννοιολογικές διευκρινήσεις αντλώντας τις 
εννοιολογήσεις μας από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία.

• Ο λόγος περί Παγκοσμιοποίησης, θα μπορούσε να συνοψιστεί με τις παρακάτω έννοιες 
κλειδιά: (Καζαμίας: 2012)

• Παγκόσμια/διεθνοποιημένη οικονομία, «φονταμεταλισμός της αγοράς» (Soros), 
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία 

• «Παγκόσμια εμποροπανήγυρη»
• «Αυτοκρατορία της απελευθερωμένης αγοράς»
• Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Έθνους-Κράτους
• Ο νεόκοσμος της Παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από ανισότητες, κοινωνικό 

αποκλεισμό,κτητικό ατομικισμό, ιδιωτικοποίηση, «κοινωνίες χωρίς πολίτες», και 
«δημοκρατίες της  αγοράς».         

Ο γνωστός Βρετανός κοινωνιολόγος A. Giddens ορίζει την Παγκοσμιοποίηση ως εξής:

«Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα σύνθετο πλέγμα διαδικασιών, το οποίο καθοδηγείται από ένα κράμα 
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Αλλάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα 
στις ανεπτυγμένες χώρες, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέα διεθνικά συστήματα και δυνάμεις. Είναι 
κάτι παραπάνω από τον καμβά της άσκησης οικονομικής πολιτικής σήμερα: ως συνολική 
διαδικασία η Παγκοσμιοποίηση μεταμορφώνει τους θεσμούς των κοινωνιών στις οποίες ζούμε. 
Συνδέεται, δίχως αμφιβολία, άμεσα με την ανάδυση του “νέου ατομικισμού”, που κατέχει περίοπτη 
θέση στις συζητήσεις μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών». (Γκίντενς: 1988) 

Σύμφωνα με τον Bauman:

«Στο καμπαρέ της Παγκοσμιοποίησης το έθνος κράτος/η εθνόπολη διέρχεται μια προκλητική 
δοκιμασία strip-tease, όπου στο τέλος της παράστασης το έθνος-κράτος σχεδόν απογυμνώνεται,
μένει μόνα με τα απολύτως απαραίτητα, δηλ. τη δύναμη της καταπίεσης. Αφού η υλική βάση που 
το στήριζε έχει καταστραφεί, αφού η ανεξαρτησία του και η κυριαρχία του έχουν εξαφανιστεί, η 
πολιτκή τάξη έχει εκλείψει, το έθνος-κράτος μετατρέπεται σε φύλακα/υπηρεσία για την προστασία 
των μεγαλοεπιχειρήσεων. Η  πολιτική του δύναμη υποτάσσεται στην οικονομική. Έτσι, οι νέοι 
άρχοντες του κόσμου δεν είναι ανάγκη να κυβερνούν άμεσα.  (Η πολιτεία δεν άρχει αλλά άρχεται 
από την οικονομία)». (Bauman, 1998:66).

Με βάση τις παραδοχές-θεωρητικές προσεγγίσεις μας και προκειμένου να κατανοήσουμε 
και να ερμηνεύσουμε όσα συμβαίνουν σήμερα στη διεθνή εκπαίδευση, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο 
να παραθέσουμε τον παρακάτω πίνακα Ι στο οποίο αποτυπώνεται το παγκόσμιο συγκείμενο, 
οικονομικό, πολιτικό γεωστρατηγικό και κοινωνικο-πολιτιστικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

(γεωστρατηγικό, οικονομικό, ιδεολογικο, κοινωνικοπολιτιστικό) 
– Διαλεκτικές σχέσεις, αδιάλλακτες συγκρούσεις

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω «πεδία δύναμης» χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:

1. ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

• Κατάρρευση υπαρκτού  σοσιαλισμού (1989/90)

• Άκριτος – βίαιος εκδυτικισμός χωρών «υπαρκτού σοσιαλισμού»

• Μονοπολικό σύστημα (ΗΠΑ) από διπολικό (ΗΠΑ – Σοβιετική Ένωση)

• Αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Ινδία) 

• Δίδυμοι Πύργοι (2001) 

• Κυριαρχία υπερεθνικών μορφωμάτων(ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΕΕ, ΟΟΣΑ-PISA, Κεντρική 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα)

• Διάβρωση έθνους κράτους

• Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας στα υπερεθνικά μορφώματα

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

• Ελεύθερη διακίνιση κεφαλαίου – εμπορευμάτων – υπηρεσιών – ανθρώπων

• Αλματώδης ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

• Οικονομικός νεοφιλελευθερισμός

• «Άγριος» καπιταλισμός – «τούρμπο»

• Κυριαρχία Αγοράς και Οίκων Αξιολόγησης (Αγορά: αυτός ο δήμιος) 

• Χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός

• Οικονομικές κρίσεις (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία κ.ά.) - Μνημόνια

• Διεύρυνση χάσματος Βορρά – Νότου (φτωχοποίηση)

• Άνιση συναλλαγή - διαπραγμάτευση 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

• Κοινωνία της γνώσης και  της πληροφορίας

• Πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Φρανκφούρτη: 180 εθνικότητες, 33% μειονότητες)

• Μεταναστευτικά – προσφυγικά ρεύματα  

• Πολιτιστική κρίση – κρίση αξιακού συστήματος          

• Αποδόμηση κράτους πρόνοιας 

• Συρρίκνωση έως εξαφάνιση της μεσαίας τάξης στις χώρες του Νότου

• Ανεργία 

• Νεόπτωχοι

• Άστεγοι

• Κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων

• Διάβρωση εργασιακών σχέσεων

4. ΠΟΛΙΤΙΚΟ

• Νεοσυντηρητικές – νεοδεξιές κυβερνήσεις

• Εμφάνιση νεοναζί

• Συντηρητικοποίηση κεντροαριστεράς – κρίση σοσιαλδημοκρατίας

• «Αριστερά στο κενό» 

• Έλλειμμα  ηγεσιών

• Τεχνοκρατία vs δημοκρατίας

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ -
ΑΓΟΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σημαντικότερα θεσμικά κείμενα που συνιστούν και τη γενέθλια πράξη του εκπαιδευτικού 
νεοφιλελευθερισμού είναι:

1. Το NATIONAL CURRICULUM της Αγγλίας (1988) 

2. Η «ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Τ. ΜΠΟΥΣ» (1991). Βλ. Μπουζάκης: 
2012

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις βασικές προβλέψεις των δύο παραπάνω θεσμικών 
κειμένων, τα οποία στις βασικές τους προβλέψεις ισχύουν και σήμερα.

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (Εκπαιδευτικός Νόμος του 1988 –
National Curriculum)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α. Καθιέρωση Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος (μαθήματα κορμού – βασικά μαθήματα) για 
τους μαθητές της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης

β. Καθιέρωση εθνικού προγράμματος εξετάσεων για μαθητές 7, 11, 14 και 16 ετών

γ. Άρση εντοπιότητας – προσφορά δυνατότητας επιλογής σχολείου από τους γονείς (γονεϊκή 
επιλογή)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Παροχή πληροφοριών στους γονείς – ανατροφοδότηση των μαθητών

β.  Συγκέντρωση πληροφοριών για τη συνολική περίοδο των μαθητών

γ.  Διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους γονείς μέσα από την ενημέρωσή τους (δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων κρατικών τεστ)

δ.  Συγκριτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων

Με βάση το national curriculum (1988), το σχολείο επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες (πίνακας ΙΙ).
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
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• «Άγριος» καπιταλισμός – «τούρμπο»

• Κυριαρχία Αγοράς και Οίκων Αξιολόγησης (Αγορά: αυτός ο δήμιος) 

• Χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός

• Οικονομικές κρίσεις (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία κ.ά.) - Μνημόνια

• Διεύρυνση χάσματος Βορρά – Νότου (φτωχοποίηση)

• Άνιση συναλλαγή - διαπραγμάτευση 
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• Κοινωνία της γνώσης και  της πληροφορίας

• Πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Φρανκφούρτη: 180 εθνικότητες, 33% μειονότητες)

• Μεταναστευτικά – προσφυγικά ρεύματα  

• Πολιτιστική κρίση – κρίση αξιακού συστήματος          

• Αποδόμηση κράτους πρόνοιας 

• Συρρίκνωση έως εξαφάνιση της μεσαίας τάξης στις χώρες του Νότου
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• Κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων

• Διάβρωση εργασιακών σχέσεων

4. ΠΟΛΙΤΙΚΟ

• Νεοσυντηρητικές – νεοδεξιές κυβερνήσεις

• Εμφάνιση νεοναζί

• Συντηρητικοποίηση κεντροαριστεράς – κρίση σοσιαλδημοκρατίας

• «Αριστερά στο κενό» 

• Έλλειμμα  ηγεσιών

• Τεχνοκρατία vs δημοκρατίας

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ -
ΑΓΟΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σημαντικότερα θεσμικά κείμενα που συνιστούν και τη γενέθλια πράξη του εκπαιδευτικού 
νεοφιλελευθερισμού είναι:

1. Το NATIONAL CURRICULUM της Αγγλίας (1988) 

2. Η «ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Τ. ΜΠΟΥΣ» (1991). Βλ. Μπουζάκης: 
2012

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις βασικές προβλέψεις των δύο παραπάνω θεσμικών 
κειμένων, τα οποία στις βασικές τους προβλέψεις ισχύουν και σήμερα.

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (Εκπαιδευτικός Νόμος του 1988 –
National Curriculum)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α. Καθιέρωση Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος (μαθήματα κορμού – βασικά μαθήματα) για 
τους μαθητές της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης

β. Καθιέρωση εθνικού προγράμματος εξετάσεων για μαθητές 7, 11, 14 και 16 ετών

γ. Άρση εντοπιότητας – προσφορά δυνατότητας επιλογής σχολείου από τους γονείς (γονεϊκή 
επιλογή)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Παροχή πληροφοριών στους γονείς – ανατροφοδότηση των μαθητών

β.  Συγκέντρωση πληροφοριών για τη συνολική περίοδο των μαθητών

γ.  Διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους γονείς μέσα από την ενημέρωσή τους (δημοσιοποίηση 
αποτελεσμάτων κρατικών τεστ)

δ.  Συγκριτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων

Με βάση το national curriculum (1988), το σχολείο επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες (πίνακας ΙΙ).

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                              ΠΟΛΥΤΥΠΙΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ   

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                        

Αυστηρό Σύστημα                 

Μαθήματα                               Εισαγωγικών                             Εκπαιδευτικών

Περιεχόμενο                            Προαγωγικών                            Μαθητών

Στόχοι                                      Απολυτηρίων    

Αξιολόγηση                             Επαναληπτικών

Ακόμα πιο παραστατικά, ο νόμος του 1988 της Θατσερικής Μ. Βρετανίας αναδεικνύεται στο 
πίνακα ΙΙΙ που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1988

ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καθορισμένο

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εθνικό Πρόγραμμα Εξετάσεων σε Ηλικίες

7 ετών 11 ετών 14 ετών 16 ετών

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Επιλογή Σχολείου

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. (Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική Μπους 
1991) Προβλέψεις (Μπουζάκης: ό.π.)

α.  Διασφάλιση σε κάθε παιδί της «δυνατότητας-ετοιμότητας για μάθηση»

β. Αύξηση του ποσοστού αποφοίτησης από το Γυμνάσιο (Λύκειο) στο 90%

γ.   Απόκτηση στέρεων γνώσεων από τους μαθητές που τελειώνουν την Δ΄ δημοτικού, τη Β΄ 
γυμνασίου και τη Γ΄ λυκείου (εθνικές εξετάσεις)

δ.   Ανάδειξη των αμερικανών μαθητών πρώτων στον κόσμο στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 
Επιστήμες

ε.   Επιμόρφωση ενηλίκων

στ.  Καταπολέμηση βίας - ναρκωτικών

3. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΑΡΚΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

Σοβιετική Ένωση 1917-1989/90 (και άλλες ανατολικές χώρες) του «υπαρκτού σοσιαλισμού» μετά 
το 1950 (Anweiler: 1991)

Οι εξελίξεις σ' αυτές τις χώρες πριν και μετά την κατάρρευση αποτειπώνονται στο παρακάτω 
πίνακα IV:

Zentralisierung = συγκεντρωτισμός

Bürokratisierung = γραφειοκρατία

Unifizierung = ομοιομορφία

Ideologischer Monismus = ιδεολογικός μονισμός

Sovjetisierung δηλαδή Russifizierung = «σοβιετοποίηση», δηλαδή «ρωσοποίηση»

Ökonomisierung = «οικονομισμός» = (πατερναλισμός)

Μετά την κατάρρευση (1989/90)

Dezentralisierung =  αποκέντρωση

Partizipation = «συμμετοχικότητα»

Differenzierung = διαφοροποίηση

Pluralismus = πλουραλισμός

Re-Nationalisierung = «ανα-εθνοποίηση» = επανασύσταση των εθνών

Entflechtung = αποδιάρθρωση (απεμπλοκή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
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Επιστήμες

ε.   Επιμόρφωση ενηλίκων

στ.  Καταπολέμηση βίας - ναρκωτικών
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Σοβιετική Ένωση 1917-1989/90 (και άλλες ανατολικές χώρες) του «υπαρκτού σοσιαλισμού» μετά 
το 1950 (Anweiler: 1991)

Οι εξελίξεις σ' αυτές τις χώρες πριν και μετά την κατάρρευση αποτειπώνονται στο παρακάτω 
πίνακα IV:

Zentralisierung = συγκεντρωτισμός

Bürokratisierung = γραφειοκρατία

Unifizierung = ομοιομορφία
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Sovjetisierung δηλαδή Russifizierung = «σοβιετοποίηση», δηλαδή «ρωσοποίηση»

Ökonomisierung = «οικονομισμός» = (πατερναλισμός)

Μετά την κατάρρευση (1989/90)

Dezentralisierung =  αποκέντρωση

Partizipation = «συμμετοχικότητα»

Differenzierung = διαφοροποίηση

Pluralismus = πλουραλισμός

Re-Nationalisierung = «ανα-εθνοποίηση» = επανασύσταση των εθνών
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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α. Η σχολική εκπαίδευση αξιολογείται με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως οι επιχειρήσεις, δηλαδή τα 
κριτήρια της «αποτελεσματικότητας», της «αποδοτικότητας» και της «παραγωγικότητας»

β. Σχετική στροφή προς την «επαγγελματικοποίηση» της σχολικής εκπαίδευσης, και σχετική 
συρρίκνωση της γενικής παιδείας, ιδιαίτερα της Ανθρωπιστικής/Ουμανιστικής Παιδείας

γ. Στη σχολική εκπαίδευση δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένα ήδη γνώσης και δεξιότητες, 
π.χ. Μαθηματικά, θετικές επιστήμες, «αριθμητισμό» και «αλφαβητισμό»

δ. Η εκπαίδευση από δημόσιο και κρατικό αγαθό, που στοχεύει μεταξύ άλλων στη διαμόρφωση 
ενάρετων πολιτών, από δημόσιο και κρατικό αγαθό για το «κοινόν της πόλεως», όπως θα έλεγε ο 
Αριστοτέλης, μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο και, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιωτικό αγαθό/προιόν 
«για το καλό του ατόμου».

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ (δάνεια από οικονομία της αγοράς)

Τα παρακάτω σημαίνοντα είναι μεταξύ των άλλων αυτά που χαρακτηρίζουν τις ασκούμενες 
εκπαιδευτικές πολιτικές 

• Ανταγωνισμός (δημόσια, ιδιωτικά, εκκλησιαστικά σχολεία κ.ά.)

• Αποτελεσματικότητα

• Αποδοτικότητα

• Λογοδοσία

• Γονεϊκή επιλογή (άρση εντοπιότητας, κουπόνι παιδείας-σπιτοσχολεία)

• Απασχολησιμότητα

• Ευελιξία

• Κατάρτιση αντί για παιδεία

• Εργαλειακή γνώση-ινστρουμεταλισμός

• Χορηγοί (επιχειρήσεις)

• Συγκεντρωτισμός (ελεύθερη αγορά αλλά ελεγχόμενη εκπαίδευση. Έλεγχος γνώσης αλλά 
αποκέντρωση ευθυνών)

• Αγοραιοποίηση-ιδιωτικοποίηση

• Πελάτης αντί Πολίτης

• Αυτονομία

• Αξιολόγηση

• Αποεπαγγελματικοποίηση εκπαιδευτικών (δάσκαλος «delivery»)

«ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ»
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ (σταθερές πρωτιές στους διαγωνισμούς PISA)

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών PISA (ΟΟΣΑ) η 
Φινλανδία λόγω των εξαιρετικών σχολικών επιδόσεων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών Παραθέτουμε τους παρακάτω παράγοντες (πίνακας ΙΙ), που δικαιολογούν ερμηνεύουν 
τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα της Φινλανδίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

• Ενιαία  – Ολοήμερα  σχολεία

• Συλλογική συνείδηση (κυρίαρχο ως συνέπεια συλλογικού τραύματος το «εμείς»)

• Απολυταρχική ανατολίτικη νοοτροπία – πειθαρχημένη συλλογική κουλτούρα

• Ταχεία μετάβαση από αγροτική σε βιομηχανική κοινωνία παράλληλα με τη ραγδαία 
ανάπτυξη υπηρεσιών

Εκπαιδευτικοί

• Ικανοποίηση από το επάγγελμα

• Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης

• Υψηλοί μισθοί

• Υψηλό κοινωνικό γόητρο (ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα) – Σεβασμός στο 
δάσκαλο

• Δημοφιλές επάγγελμα

• Αποδοχή – υψηλό κύρος από γονείς (νομιμοποίηση πρακτικών)

• Επαγγελματισμός

• Συντηρητισμός – Υπέρ του μοντέλου της αγοράς και του ανταγωνισμού

• Μετωπική «από καθέδρας» διδασκαλία, Παιδαγωγικός συντηρητισμός – επαγγελματική 
απόσταση από τους μαθητές

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ (γκουρού του νεοφιλελευθερισμού) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Καζαμίας: 2012)

Οι συνέπειες από την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική είναι οι παρακάτω:
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Η σύνδεση σχολείου-αγοράς επικυρώνονται με συμβάσεις ανάμεσα στα σχολεία και τις 
επιχειρήσεις, όπως παραστατικά απεικονίζεται με την επόμενη φωτογραφία. 

Συμβόλαια μεταξύ Σχολείων και Εταιρειών Αναψυκτικών

ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Τα πρώτα δείγματα γραφής στις ασκούμενες από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

εκπαιδευτικές πολιτικές μάς επιτρέπουν να εικάσουμε τα παρακάτω ως διαπιστώσεις:

• Εκπαιδευτική πολιτική χωρίς ταυτότητα και προσανατολισμό

• Το κομματικό-πολιτικό προτάσσεται του κοινωνικο-οικονομικού

• Αναξιοκρατία

• Αλλαγές στις αλλαγές- «Μεταρρύθμιση» στη «Μεταρρύθμιση»

• Ξανά «Κατάρα του Σίσυφου» (Καζαμίας: 2012α)

• Υπουργοκεντρικές πολιτικές «Ανακοπτόμενο άλμα» (Δημαράς: 2013) 

• Ένα πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που μάλλον μάς οδηγεί στο: πίσω ολοταχώς…

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Anweiler, Oskar, (2012), Πολιτική κατάρρευση και παιδαγωγική στην Ανατολική Ευρώπη, στο Σ. 
Μπουζάκης, (επιμ.), Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ, Αθήνα, εκδ. Gutenberg.

Bauman, Z (1998), Globalization: the human consequences, New York, Columbia, University Press.

Giddens, Anthony (1998), Ο τρίτος δρόμος: η ανανέωση της Σοσδιαλδημοκρατίας, μτφρ. Ανδρέας 
Τάκης, εκδ. Πόλις

Husén, T. (1991), Η αμφισβήτηση του σχολείου – Μια συγκριτική μελέτη για το σχολείο και το 
μέλλον στις δυτικές κοινωνίες, εκδ. Προτάσεις, Αθήνα.

Δερτιλής, Γ. (2006), Ιστορία του ελληνικού κράτους: 1830-1920, Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας.

Δημαράς, Α. (1974), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τ. Α΄-Β΄), Αθήνα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας.

Δημαράς, Α. (2013), Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης  - Το «ανακοπτόμενο άλμα», τάσεις 
και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση, (1833-2000), Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο. 

Δημαράς, Α., Ιστοριογραφία των εκπαιδευτικών, στο Σύγχρονα Θέματα, τευχ. 35-36-37, Αθήνα, 
1988, σσ. 191-197.

Καζαμίας, Α. (2002/3), Για μια νέα ανάγνωση της ιστορικοσυγκριτικής μεθόδου: προβληματισμοί 
και σχεδίασμα στο Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. 1, εκδ. Ατραπός.

Καζαμίας, Α. (1986), Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 1959-1977: μύθοι και πραγματικότητες στο Α. 
Καζαμίας – Μ. Κασσωτάκης (επιμ.) Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Πρακτικά 
Συνεδρίου της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης (1982), Ρέθυμνο.

Καζαμίας, Α. (2012α), Η κατάρα του Σίσυφου στην ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: μια 
κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική προσέγγιση στο Σ. Μπουζάκης: Συγκριτική παιδαγωγική, ... 
ό.π., σσ. 305-330.

Καζαμίας, Α. (2012), Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και παιδεία στη Νέα Κοσμόπολη. 
Ύβρις παρά ευλογία; Ο Αγαμέμνων ενάντια στον Προμηθένα, στο Σ. Μπουζάκης, ... ό.π., σσ. 397-
422.

Καλογιαννάκη, Π. (1986), Συγκριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτικά φαινόμενα: μια θεωρητική 
προσέγγιση στο Σήφης Μπουζάκης (επιμ.) Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ, ... ό.π., σσ. 75-92, Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg.

Μπουζάκης, Σήφης (2012), Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση: η υποταγή της εκπαίδευσης στην 
οικονομία της αγοράς, στο Σ. Μπουζάκης, ό.π., σσ. 381-396.
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“Η σιωπηλή κρίση” στην εκπαίδευση

                                      Σπύρος Χ. Πανταζής
                     Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εισαγωγή

Σεβαστοί προσκεκλημένοι
Κυρία Πρόεδρε του Ινστιτούτου
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι

Όταν μου ζητήθηκε από το Ινστιτούτο να παρουσιάσω στο Συνέδριο, που 
γίνεται «για το σύγχρονο σχολείο», «τη θέση των Ανθρωπιστικών 
Σπουδών και της Ανθρωπιστικής Παιδείας στο σύγχρονο κόσμο» 
χάρηκα, διότι θα μου δινόταν η ευκαιρία να αναφερθώ σε «ένα θέμα 
πλατύ και εξαιρετικά σύνθετο, το οποίο έχει δημιουργήσει μια σειρά από 
προβληματισμούς που εναγώνια ζητούν μια λύση»1.
Οι συζητήσεις για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, την Ανθρωπιστική 
Παιδεία και τη θέση της στα σχολικά προγράμματα των σύγχρονων 
κοινωνιών ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια και συνεχίζονται σήμερα με 
μεγαλύτερη ένταση και προβληματισμό υπό μία νέα ισχυρή ανησυχία, η 
οποία, σύμφωνα με τη Nussbaum, Μartha είναι αυτή για το μέλλον της 
Δημοκρατίας2. Δηλαδή, θα επιδιώξω να επισημάνω πόσο κρίσιμη είναι η 
σημασία των Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ανθρωπιστικής Παιδείας 
στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το μέλλον των 
δημοκρατικών κοινωνιών, με την προοπτική να αποκτήσει η ζωή των 
νέων νόημα και περιεχόμενο3.
Θα αναφερθώ κυρίως σε σημερινές καταστάσεις και εμπειρίες  που 
προσφέρονται σε όποιον θέλει να πληροφορηθεί τι συμβαίνει σχετικά με 
το θέμα αυτό τόσο μέσα στη χώρα μας όσο και έξω από αυτήν. Βέβαια 

1 Ράσης Σ., Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση, 2007, σ. 158.
2 Nussbaum M., Όχι για το κέρδος, οι Ανθρωπιστικές Σπουδές προάγουν τη Δημοκρατία, 
2013.
3 Weeks, Ruth Mary ed. A Correlated Curriculum. English Monograph, No.5 National 
Council of Teachers of English, New York, Appleton – Century 1936, σ. 190 – 192, στο
Σπύρος Ράσης, ο.π., σ. 80.

είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς το σύμπαν σε μία εισήγηση είκοσι
λεπτών. Παρ’ όλα αυτά θα προσπαθήσω να δώσω μία εικόνα της 
σημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αλλά παρακαλώ να  με 
δικαιολογήσετε για την απόσταση που θα διαπιστώσετε ανάμεσα στην 
προσπάθειά μου και την περιγραφή του Σύμπαντος. Οι συγκεκριμένες 
αναφορές προσφέρονται ως παραδείγματα για δημιουργική συζήτηση 
στην προοπτική κατανόησης της κρίσης στην εκπαίδευση και την 
προαγωγή της Ανθρωπιστικής Παιδείας.

Έννοια της Ανθρωπιστικής Παιδείας

Πρόκειται για γνώσεις που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της 
ευαισθησίας, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής και της 
ανθρωπιάς του νέου ανθρώπου4. Αυτές οι γνώσεις συνηθίζεται να 
περιλαμβάνουν: τη σπουδή της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας –κλασικής 
και σύγχρονης- της Φιλοσοφίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, των 
Καλών Τεχνών και ακόμη των Κοινωνικών Επιστημών που 
προσεγγίζουν τα κοινωνικά φαινόμενα με μια ανθρωπιστική διάθεση5.
Η Ανθρωπιστική Παιδεία ενδιαφέρεται για ερωτήσεις και προβλήματα 
που παρουσιάζουν ένα μόνιμο και συχνά τραγικό ενδιαφέρον για τον 
άνθρωπο, γεγονός που δεν απασχολεί με την ίδια ένταση τις Θετικές 
Επιστήμες6.
Ανθρωπιστικές Σπουδές είναι ομάδα μαθήσεων που συνδέουν το 
παρελθόν με το παρόν και εκφράζουν τα έργα και τις πράξεις των 
ανθρώπων7.
Σκοπός της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, πρέπει να είναι ο άνθρωπος 
και η ολόπλευρη ανάπτυξή του και όχι το μέσο για ικανοποίηση σκοπών 
που συνδέονται με συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής 
ηγεμονίας8.

4 American Council of Learned Societis. Statement and Recommendation, New York, The
Council 1964 σ.1, στο Ράσης Σ., ό.π., σ. 129.
5 Bernard Rosenberg & David Manning White. Eds. Mass Culture. New York, Free Press
1957 and Stuart Hall & Paddy Whannet. The Popular Arts. A.CriticalGuide to the Mass
Media. Boston Beacon Press 1964.
6 Albert William Levi, The Humanities Today. Bloomington, Indiana, University Press 1970,
σ. 29-30.
7 Roush, J., “What Will Become of the Past?” Daedalus 98, 1969, σ. 641-653 (στο Ράσης Σ.,
σ.141).
8 Ράσης Σπύρος ό.π., σ. 99, βλ. C.Wright Mills, στο βιβλίο του The Power Elite, London, 
Oxford University Press 1956.
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Σύντομη ιστορική εξέλιξη της Ανθρωπιστικής Παιδείας

Στο περιεχόμενο εκπαίδευσης, που λαμβάνουν σήμερα τα παιδιά στο 
σχολείο, συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές όπως 
υποστηρίζει η Martha Nussbaum δεν γίνονται σχεδόν καθόλου 
αντικείμενο συζήτησης και μελέτης, αφού οι χώρες ενδιαφέρονται 
κυρίως για την αύξηση των κερδών τους, ενώ απορρίπτουν ικανότητες 
που θεωρούνται απαραίτητες για την προαγωγή της δημοκρατίας9.
Μάλιστα η Martha Nussbaum χαρακτηρίζει αυτή την πραγματικότητα ως 
μια κρίση παγκοσμίων διαστάσεων με τεράστια διεθνή σημασία10, μία 
κρίση «η οποία πιθανόν, μακροπρόθεσμα να έχει μεγαλύτερες συνέπειες  
για το μέλλον της δημοκρατικής αυτοδιάθεσης»11 αλλά και της 
διάβρωσης του κοινωνικού ιστού και της πολιτικής ζωής όπως 
υποστηρίζει ο Ρόμπερτ Πάτμαν στο βιβλίο του, Bowling Alone (2000)12.
Ο κίνδυνος λοιπόν υπάρχει. Με αφορμή αυτόν τον κίνδυνο η Υπουργός
Παιδείας της Γαλλίας κ. Νατζάτ Βαλό-Μπελκασέμ κάλεσε στις 
17.3.2015 τους Υπουργούς Παιδείας όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Παρίσι, προκειμένου να συζητήσουν για την “καλλιέργεια 
ενός βαθύτερου πνεύματος της δημοκρατίας και της κοινωνικής ανοχής 
στα σχολεία της Ευρώπης”13.

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι

Από τον Πλάτωνα ως την παιδαγωγική θεωρία των Σοφιστών και τη 
διαμόρφωση του μεσαιωνικού πολιτισμού, μέχρι τα Studia Generale του 
σχολαστικισμού και τα Studia Humanitis της Αναγέννησης, η 
Ανθρωπιστική Παιδεία ως Γενική Παιδεία είχε ως κύριο στόχο όχι την 
προετοιμασία για συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες αλλά την 
πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και την προαγωγή της 
ολοκλήρωσης του ανθρωπισμού.
Η ρητορική, η γραμματική και η διαλεκτική (το λεγόμενο Trivium) μαζί 
με την αριθμητική, τη γεωμετρία, την αστρονομία και τη μουσική (το 
λεγόμενο Quabrivium) αποτέλεσαν για αιώνες «το πλαίσιο εγκύκλιας 
εκπαίδευσης τόσο στην Ελληνική Aνατολή όσο και στη Λατινική 
Δύση»14. Η εξειδίκευση σε πιο συγκεκριμένους κλάδους ακολουθούσε 
μετά το υποχρεωτικό αυτό στάδιο εκπαίδευσης. 

9 Nussbaum, M., ό.π., σ. 51  κ.ε.
10 Nussbaum, M., ό.π., σ. 31. 
11 Nussbaum, M.,ό.π., σ. 34.
12 Ρόμπερτ Πάτμαν, Bowling Alone 2000.
13 Νατζάτ Βαλό-Μπελκασέμ, Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, 17.3.2015.
14 Γιαγκαζόγλου, Σ., Ανθρωπιστική Παιδεία και Εκπαίδευση(άρθρο στο διαδύκτιο), σ. 1.

Κατά την Αναγέννηση ο χαρακτήρας των ανθρωπιστικών μαθημάτων 
προσανατολίζεται πλέον σε «έναν πολιτικό ανθρωπισμό», με τελική 
επιδίωξη τη δημιουργία του homo universalis, αυτόν που ονομάζει 
σήμερα η Martha Nussbaum «πολίτη του κόσμου»15.
Όμως κατά τη Μεταρρύθμιση η γνώση και η αρετή γίνονται ατομική 
υπόθεση που ενισχύει τη θέση της χρηστικής και ωφελιμιστικής 
αποτελεσματικότητας. Ο ατομικισμός, ως νέα μέθοδος σκέψης, 
διαμόρφωσε μια άλλη, πρωτόγνωρη για τα ως τότε δεδομένα, σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση και τον κόσμο, και αυτό με τη σειρά του οδήγησε 
στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης16 και δρομολόγησε τις 
εξελίξεις για τον Διαφωτισμό και τη Βιομηχανική Επανάσταση.
Στον ευρωπαϊκό χώρο το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στις γνώσεις της 
σύγχρονης ζωής, στα φυσικά φαινόμενα και στους κοινωνικούς θεσμούς 
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλαγή της στάσης απέναντι 
στην Ανθρωπιστική Παιδεία. 
Ειδικότερα από τον 19ο αιώνα και μετά, με την άνοδο της αστικής τάξης, 
τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης βιομηχανικής κοινωνίας, του 
Θετικισμού και το έντονο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες,
περιορίζουν σταδιακά την κυριαρχία των Ανθρωπιστικών Σπουδών17. Για 
την εκπαίδευση θεωρούνται πλέον ως χρήσιμες γνώσεις μόνο οι 
επιστημονικές γνώσεις, δηλαδή οι φυσικές και οι κοινωνικές. Αυτή η 
εξέλιξη οδήγησε τον 20ο αιώνα στην καθιέρωση της  υποχρεωτικής 
“δημοκρατικής εκπαίδευσης”18, στη διόγκωση της γνώσης των θετικών 
επιστημών, στην απόλυτη εξειδίκευση, στον εκβιομηχανισμό της 
επιστημονικής έρευνας και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον 
καταμερισμό εργασίας. Όλα αυτά μαζί σήμερα -στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, και ταυτόχρονα με τη θέση της άμεσης 
μετρήσιμης αποδοτικότητας μιας επένδυσης (χρόνου ή χρήματος) αλλά
και σε συνδυασμό με τα προσωπικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα, 
αναδιατάσσουν την αντίληψη για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές τόσο στην 
εκπαίδευση όσο και στη σύγχρονη πολιτική και κοινωνική 
πραγματικότητα και θέτουν την προοπτική τους σε νέα τροχιά19.

15 Nussbaum, M., ό. π., σ. 153 κ.ε.
16 Γιαγκαζόγλου, Σ., Ανθρωπιστική Παιδεία και Εκπαίδευση(άρθρο στο διαδύκτιο), σ. 2.
17 Πανεθυμιτάκης, Α., Το ζήτημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2001, σ. 27.
18 Είναι μια εκπαίδευση δέσμια των συμφερόντων της πολιτικής, της στρατιωτικής  και της 
οικονομικής ηγεμονίας. Αναφερόμαστε στην ερμηνεία της εξουσίας που έχει να κάνει για τη 
σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία ο  C.Wright Mills στο βιβλίο του: The Power Elite, London,
Oxford University Press 1956. 
19 www.hotcourses.com .
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9 Nussbaum, M., ό.π., σ. 51  κ.ε.
10 Nussbaum, M., ό.π., σ. 31. 
11 Nussbaum, M.,ό.π., σ. 34.
12 Ρόμπερτ Πάτμαν, Bowling Alone 2000.
13 Νατζάτ Βαλό-Μπελκασέμ, Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, 17.3.2015.
14 Γιαγκαζόγλου, Σ., Ανθρωπιστική Παιδεία και Εκπαίδευση(άρθρο στο διαδύκτιο), σ. 1.

Κατά την Αναγέννηση ο χαρακτήρας των ανθρωπιστικών μαθημάτων 
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15 Nussbaum, M., ό. π., σ. 153 κ.ε.
16 Γιαγκαζόγλου, Σ., Ανθρωπιστική Παιδεία και Εκπαίδευση(άρθρο στο διαδύκτιο), σ. 2.
17 Πανεθυμιτάκης, Α., Το ζήτημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2001, σ. 27.
18 Είναι μια εκπαίδευση δέσμια των συμφερόντων της πολιτικής, της στρατιωτικής  και της 
οικονομικής ηγεμονίας. Αναφερόμαστε στην ερμηνεία της εξουσίας που έχει να κάνει για τη 
σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία ο  C.Wright Mills στο βιβλίο του: The Power Elite, London,
Oxford University Press 1956. 
19 www.hotcourses.com .
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Η διεθνής συζήτηση για την Ανθρωπιστική Παιδεία

Βρισκόμαστε λοιπόν στη δίνη μιας κρίσης μεγάλων διαστάσεων και με 
τεράστια διεθνή σημασία, τόσο  στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
σύγχρονων κοινωνιών όσο και στο περιεχόμενο εκπαίδευσης, που 
λαμβάνουν οι νέοι20. Όποιος θέλει να αγνοεί αυτό το γεγονός μάλλον 
υποκρίνεται(δεδομένης της προβολής του θέματος μέσα από μελέτες, 
δημοσιεύματα και έρευνες). Μάλιστα η κρίση «είναι σιωπηλή»21 και δεν
αντιλαμβανόμαστε την εικόνα των αλλαγών αυτών αλλά και του 
μέλλοντος της κοινωνίας. Ο Ρόμπερτ Πάτμαν κάνει λόγω για «τέλεια 
καταιγίδα» και προειδοποιεί για «μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση 
της κοινωνικής, συλλογικής και πολιτικής ζωής, δηλαδή του λεγόμενου 
κοινωνικού κεφαλαίου, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και 
επιτυγχάνεται συνεχώς με αρνητικές επιπτώσεις»22.
Οι αλλαγές, οι οποίες  συμβαίνουν τόσο στη δομή όσο και στο 
περιεχόμενο  εκπαίδευσης,  δεν αναλύονται, δε συζητούνται, δεν 
αξιολογούνται και «περιορίζουν όλο και περισσότερο το μέλλον μας»23

όπως υποστηρίζει η Martha Nussbaum.
Εκείνο που απασχολεί τις χώρες πιο πολύ σήμερα είναι να αυξήσουν τον 
πλούτο τους περιθωριοποιώντας την «ιδέα της ανάπτυξης του εαυτού 
μας»24. Μας ενδιαφέρει κύρια η σταδιακή αύξηση του ρόλου της 
εξειδικευμένης και κωδικοποιημένης γνώσης, γεγονός που έχει 
επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα της παραγωγής, αλλά και στους 
κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς γενικότερα»25.
Δηλαδή εκείνο που θεωρείται κρίσιμο για το μέλλον είναι η επιστήμη και 
οι ψηφιακές τεχνολογίες, «οι νέες θεότητες» 26 όπως τις ονομάζει ο 
Σπύρος Ράσης στο βιβλίο του «Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη 
εκπαίδευση». Οι οποίες «θεότητες» μπορεί να οδηγήσουν την κοινωνία 
σε μια τεχνοκρατική οργάνωση που αγνοεί -θέλει να αγνοεί- ότι αυτός ο 
ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι μόνο γεγονότα αλλά και αξίες27.

Και φυσικά δεν είναι κανείς αντίθετος με το υψηλό επίπεδο 
επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ούτε με την πρόοδο της 
επιστήμης, ούτε ότι πρέπει να πάψουμε να επιδιώκουμε την πρόοδο σε 
αυτούς τους τομείς, το πρόβλημα όμως είναι (όπως ισχυρίζεται και η 

20 Nussbaum, M.,ό.π., σ. 33 κ.ε
21 Nussbaum M., ό.π.
22Τα ΝΕΑ, 21.3.2015, σελ. 40.  
23 Nussbaum, M. ό.π., σ. 35.
24 Nussbaum, M. ό.π., σ. 37.
25 Κιντής, Α., Το ελληνικό πανεπιστήμιο στην προοπτική του 21ου αιώνα, Αθήνα, 2001, σ. 
24.
26 Ράσης, Σ., ό.π. 
27 Ράσης Σ., ό.π., σ.117.

Nussbaum) ότι κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στην ένταση του 
ανταγωνισμού άλλες ικανότητες που είναι εξίσου σημαντικές και 
αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου28, όπως για 
παράδειγμα η ικανότητα της κριτικής σκέψης, του αναστοχασμού, η 
ικανότητα να προσεγγίζει κανείς τα παγκόσμια προβλήματα ως πολίτης 
του κόσμου.
Σήμερα το κυρίαρχο εκπαιδευτικό παράδειγμα, (σύμφωνα με πολλούς 
προοδευτικούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης), ευνοεί την προαγωγή της 
οικονομικής μεγέθυνσης μιας χώρας, η οποία προσδιορίζεται από 
συγκεκριμένους δείκτες, όπως ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, το μέγεθος των εξαγωγών…… και τα βασικά 
κριτήρια για την κατάκτηση αυτού του θετικού αποτελέσματος είναι η 
ανταγωνιστικότητα, η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα, δηλαδή 
αξίες της αγοράς29.
Όμως αυτό έχει  ως κόστος την απαξίωση στοιχείων που έχουν 
παιδαγωγική σημασία για την πνευματική, πολιτική και ηθική ωρίμανση 
των πολιτών30.

Τίθενται επίσης το ερώτημα:
Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη διεύρυνση της εκπαίδευσης και 
την άνοδο της παραγωγικότητας ή του πλούτου (οικονομική της 
μεγέθυνσης) ;
Μέσα από έρευνες που έγιναν αλλά και από παραδείγματα, φαίνεται ότι 
η όποια συσχέτιση αύξησης του πλούτου, δεν  συνδέεται άμεσα με την 
επένδυση στην εκπαίδευση31. Μάλλον η οικονομική ανάπτυξη συνέβαλε,
ώστε οι ανεπτυγμένες χώρες να αφιερώσουν περισσότερους πόρους για 
την εκπαίδευση(όπως για παράδειγμα τη δεκαετία του 60’). Αυτό 
σημαίνει ότι μία χώρα μπορεί να πετύχει οικονομική ανάπτυξη και να 
είναι ελκυστική για ξένες επενδύσεις, έστω και εάν οι πολίτες της είναι 
αναλφάβητοι, αρκεί να υπάρχει μία ελίτ με τεχνολογικές και 
επιχειρηματικές δεξιότητες. Τέτοια παραδείγματα έχουμε αρκετά σε 
χώρες της Άπω Ανατολής (Κίνα) και στην Ινδία (κρατίδια: Γκουζαράτ 
και ΄Αντρα Πραντές, Νότια Αφρική)32. Δηλαδή, εκείνο που χρειαζόμαστε 
για την αύξηση του ΑΕΠ είναι ομάδες ανθρώπων τεχνικά 
καταρτισμένων, που θα εφαρμόζουν τα σχέδια των ελίτ για την 
προσέγγιση ξένων επενδύσεων και την τεχνολογική ανάπτυξη. Όμως η 
αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει αυτόματα και αύξηση της κατανομής 

28 Nussbaum, M., ό.π., σ. 37 κ.ε.
29 Τσιρώνης, Χ., Παρουσίαση του βιβλίου της Martha Nussbaum, «Όχι στο Κέρδος: Οι 
Ανθρωπιστικές Σπουδές προάγουν τη Δημοκρατία, στο CYNICAL, 21.6.2013.
30 Nussbaum, M., ό.π., σ. 41 κ.ε.
31 Πανεθυμιτάκης, Α., ό.π., 2001, σ.14.
32 Nussbaum, M., ό.π., σ. 54.
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23 Nussbaum, M. ό.π., σ. 35.
24 Nussbaum, M. ό.π., σ. 37.
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24.
26 Ράσης, Σ., ό.π. 
27 Ράσης Σ., ό.π., σ.117.
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28 Nussbaum, M., ό.π., σ. 37 κ.ε.
29 Τσιρώνης, Χ., Παρουσίαση του βιβλίου της Martha Nussbaum, «Όχι στο Κέρδος: Οι 
Ανθρωπιστικές Σπουδές προάγουν τη Δημοκρατία, στο CYNICAL, 21.6.2013.
30 Nussbaum, M., ό.π., σ. 41 κ.ε.
31 Πανεθυμιτάκης, Α., ό.π., 2001, σ.14.
32 Nussbaum, M., ό.π., σ. 54.
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πόρων για την εκπαίδευση. Διότι κάθε μεταφορά πόρων για την 
εκπαίδευση θεωρείται επιβράδυνση της ανάπτυξης.
Οι πιέσεις που ασκούνται λοιπόν προς το σχολείο, από την οικονομία και 
τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, είναι πολύ ισχυρές και το 
υποχρεώνουν να στραφεί κυρίως στον ωφελιμιστικό ρόλο περιφρονώντας 
την ανθρωπιστική του πλευρά.
Το μοντέλο εκπαίδευσης της οικονομικής μεγέθυνσης εφαρμόζεται και 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στη δική μας, στις οποίες 
υποστηρίζονται ιδιαίτερα τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, επιβάλλοντας 
δρακόντειες περικοπές δαπανών στα Τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 
και των Τεχνών, και τα οποία καλούνται να διεκπεραιώσουν μια σειρά 
από ακαδημαϊκές δραστηριότητες με ολοένα λιγότερους πόρους,
προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα για την προώθηση της 
τεχνολογικής κατάρτισης, υπακούοντας στην τεράστια ανάγκη 
προσαρμογής προς την απασχόληση, χωρίς παράλληλα να 
προβληματίζονται «για το καλό των λαών τους»33.
Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η μονομερής έμφαση στην υψηλή 
επαγγελματική κατάρτιση θα καταδικάζει τους επιστήμονες σε μερική 
σύλληψη του νοήματος της ζωής και θα τους αποστερεί τη δυνατότητα 
να γίνουν φορείς δημιουργίας σε ευρύτερους κοινωνικούς χώρους34.
Δηλαδή, αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη υποταγή της εκπαίδευσης στις 
απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας, γεγονός 
που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα της εκπαίδευσης και θα σημάνει 
σταδιακά το τέλος της Ανθρωπιστικής Εκπαίδευσης, ως του 
σημαντικότερου θεσμού προαγωγής(εκπαίδευσης)  ατόμων ικανών να 
συμβάλουν στη δημιουργία μιας πνευματικά ανώτερης και κοινωνικά πιο 
δίκαιης κοινωνίας35.
Αυτό Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι συνιστά μία από τις σοβαρότερες 
απειλές όχι μόνο για την Ανθρωπιστική Παιδεία και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης αλλά και για την ίδια την κοινωνία, διότι ο άνθρωπος χωρίς 
κριτική σκέψη, κριτική συνείδηση και χωρίς κριτική αντίσταση36 δεν θα 
μπορούσε να επικρίνει την «απανθρώπιση» που βρίσκεται σε εξέλιξη37,
αλλά ούτε να δει την ευρύτερη εικόνα της κοινωνικής 
πραγματικότητας38.
Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» στις 
22.2.2015 με τίτλο «Είμαστε όλοι ψηφιακά γυμνοί» οι συγγραφείς της 

33 Nussbaum, Μ., ό.π., σ. 58, 68
34 Κιντής, Α., ό.π., σ. 93 κ.ε.    
35 Κιντής, Α., ό.π.
36 Freire, P., Η αγωγή του καταπιεζομένου, Αθήνα, 1974.
37 Nussbaum, M., ό.π., σ. 252.
38 Ζizek, S., Ζώντας την εποχή των τεράτων, στο Μ. Νικολακάκη, επιμελ. Η κριτική 
παιδαγωγική στο νέο Μεσαίωνα, Αθήνα, 2011.

έρευνας υποστηρίζουν, ότι διακατέχονται από την αγωνία της 
τεχνοφοβίας. Σε λίγο υποστηρίζουν όταν το Διαδίκτυο των Υπολογιστών 
θα μεταβληθεί σε Διαδίκτυο των Πάντων, δεν  θα μας απομείνει τίποτε 
δικό μας, δεν θα έχουμε μυστικά μας, δεν θα ελέγχουμε τίποτε δικό μας. 
Και συνεχίζουν «…εδώ που τα λέμε, όλο και πιο πολύ αρχίζουμε να 
πιστεύουμε ότι ο καταναλωτικός πολιτισμός μας, κάνει θαρρείς, τα πάντα 
για την επιστροφή σε έναν θρησκόληπτο μεσαίωνα. Μάλλον δεν είναι η 
τεχνητή νοημοσύνη που μας λείπει, αλλά η ανθρώπινη σοφία»39.
Κοντολογίς, το πρόβλημα της εκπαίδευσης πρέπει να επανεξεταστεί σε 
ολόκληρη την έκτασή του και σε όλες του τις διαστάσεις. «Αυτή η 
γυαλιστερή παιδεία» είναι επιφανειακή και θλιβερή40, είναι απλά «μία 
επίπλωση του νου», που  προωθεί κύρια την υποχρέωση για αποστήθιση 
ανούσιων γνώσεων, και δεν φωτίζει αληθινά ούτε ζεσταίνει την ψυχή41.
Οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές σημαίνουν διαφοροποιημένες 
απαιτήσεις από την εκπαίδευση. Για το σχολείο, που περνάει κρίση, οι 
αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι θα προετοιμάζει τους μαθητές όχι για μια 
εθνική αλλά για μια παγκόσμια σχολική μάθηση42.
Ειδικότερα η δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει το χώρο 
στον οποίο οφείλει να δοθεί η μάχη για την εξοικείωση των νέων με τις 
μεγάλες αξίες της ζωής.
Δηλαδή, να ορίσει ως κύριο άξονά της την ανθρωπιστική παιδεία και να 
άρει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των μαθημάτων. Ενώ παράλληλα, 
στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης τα προγράμματα σπουδών όλων 
των κατευθύνσεων πρέπει να εμπλουτιστούν με μαθήματα από τους 
χώρους των ανθρωπιστικών, των κοινωνικών και των οικονομικών 
επιστημών. (Σήμερα στα πανεπιστήμια τα Τμήματα των Θετικών 
Σπουδών, όχι μόνο δεν συνεργάζονται με αντίστοιχα των Ανθρωπιστικών 
Σπουδών αλλά ούτε επικοινωνούν μεταξύ τους  ακόμη και σε 
περιπτώσεις που  συστεγάζονται στους ίδιους χώρους, δυστυχώς αυτή 
είναι η πραγματικότητα).
Οι παραπάνω παραδοχές μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η λύση στο 
πρόβλημά μας βρίσκεται στην αναζήτηση ενός οράματος για τη 
δημοκρατία, την κοινωνία και την παιδεία μας και όχι της επιστροφής 
στο παρελθόν, όπως κάποιοι θέλουν, γιατί  τους διαφεύγει, ότι ο δρόμος 
προς το μέλλον δεν περνά από την επιστροφή σε ένα ακόμη αθλιότερο 
παρελθόν43.

39Το Βήμα 22.2.2015, σ.20.
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41 Παπανούτσος,Ε., Η παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα, Αθήνα 1976, σ.327. 
42 Dalin, P., Schuele fuer das Jahr 2020, 1998, σ.29.
43 Alvin Toffer, Τρίτο Κύμα, στο Κιντής, Α., ό.π. σ. 97.
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Δηλαδή χωρίς ένα ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον θα οδηγηθούμε 
γρήγορα σε έναν μονόδρομο, ο οποίος θα επηρεάζεται από τον 
αυξανόμενο οικονομικό ανταγωνισμό. 
Με άλλα λόγια θεωρώ ότι η αυριανή κοινωνία δεν θα είναι μια νέα 
έκδοση σινεράμα του παρόντος και πολύ περισσότερο του παρελθόντος, 
που ορισμένοι φαίνεται να νοσταλγούν44, αλλά μια κοινωνία ανοιχτή, 
πλουραλιστική με πολλές εθνικές ομάδες με διαφορετικά συστήματα 
αξιών.
Πριν λίγο καιρό(24.2.2015) στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του SKAI
διάβασα μία συνέντευξη του Χώκινγκ, με τίτλο «Η επιθετικότητα απειλεί 
την ύπαρξή μας» στην οποία μεταξύ άλλων έλεγε τα εξής: «το τέλος του 
κόσμου δεν  θα έρθει από αστεροειδείς, επιδημίες ή από ηφαίστεια αλλά 
από τη δική μας επιθετική συμπεριφορά. Το ανθρώπινο ελάττωμα που 
πρέπει να διορθώσουμε είναι η επιθετικότητα (νομίζω όλοι τη βλέπουμε 
καθημερινά στις τηλεοράσεις μας)…οπότε πρέπει να την 
αντικαταστήσουμε με την ενσυναίσθηση και να οδηγηθούμε σε μια 
κατάσταση όπου θα κυριαρχεί η αγάπη». Αυτό σημαίνει Κυρίες και 
Κύριοι Σύνεδροι, ότι χρειαζόμαστε έναν πολιτισμό της ισότητας, του 
σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, του δικαιώματος της ελευθερίας και της 
ευτυχίας του κάθε ανθρώπου45 αντί της βίας και της απανθρωπιάς46.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια διακοπή και να γυρίσω στα 
προηγούμενα, αν θέλετε να επισκεφτούμε το μέλλον και να θέσω τρία
ακόμη ερωτήματα:
Τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία για να δημιουργήσουν 
πολίτες που θα υποστηρίζουν και θα προάγουν τη Δημοκρατία;
Ποιο είναι το όραμα που θα προσδιορίζει την πορεία της εκπαίδευσης 
προς το μέλλον;
Ποιες στρατηγικές όμως πρέπει να υιοθετήσουμε και ποια μέσα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε το περιεχόμενο και την πορεία 
της σημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας; 
Ο Καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το 
Έθνος» στις 10.3.2015 με θέμα «Δημοκρατία και πολιτική κουλτούρα» 
έγραφε: Η αναζήτηση τρόπων με τους οποίους καλλιεργείται η ικανότητα 
των πολιτών να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για τα δημόσια 
πράγματα, να εξοικειώνονται με τη διαφορετικότητα, να κατανοούν την 
ουσία των ατομικών δικαιωμάτων και τα όρια της δημοκρατίας από 
μικρή ηλικία, είναι τεράστιας σημασίας. Προϋποθέτει όμως μια άλλη 
παιδαγωγική διαδικασία, η οποία να διακρίνεται από ερευνητικό και 
κριτικό πνεύμα(το Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών), διότι ο

44 Κιντής, Α. ό.π., σ. 96.
45 Ιμβριώτη, Ρ., Ανθρωπιστική Παιδεία Πολυτεχνική Εκπαίδευση, Αθήνα, 1955.
46 Nussbaum M., ό. π., σ. 252.

παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν είναι επαρκής για την ουσιαστική 
καλλιέργεια της ικανότητας αυτής47.

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι

Αν θέλουμε λοιπόν να προάγουμε μια εκπαίδευση ευαίσθητη προς τον 
άνθρωπο και που θα έχει ως βασική επιδίωξη τη ζωή, την ευτυχία και την 
ελευθερία του, πρέπει να έχουμε υπόψη τα εξής: 
Η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία διαπραγμάτευσης, στην 
οποία η πειθώ, η προσωπικότητα και η επικοινωνία θα είναι τα ουσιώδη. 
Χρειάζεται επομένως νέα σκέψη, νέα πολιτική, νέες διαδικασίες 
μάθησης48, ευφυείς πολίτες49.
Τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα για να αναπτύξουν την προσωπικότητά 
τους. Εκλεκτούς ανθρώπους που θα αναλάβουν το έργο της αγωγής τους.
Αυτό που εμείς διδάσκουμε συχνά στο σχολείο και έχει σημασία, είναι η 
αναπαραγωγή. (Αυτός είναι και ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί σήμερα 
δηλώνουν ότι το επίπεδο των σχολείων συνεχώς υποβαθμίζεται και η 
αδιαφορία των παιδιών για το σχολείο συνεχώς μεγαλώνει).
Αντί γι’ αυτό τα παιδιά πρέπει να γίνουν εξαίρετοι και δημιουργικοί 
αναλυτές προβλημάτων, οι οποίοι να μπορούν να ενσωματώνουν τη 
γνώση με τις δεξιότητές τους στα διάφορα μαθήματα και να 
χρησιμοποιούν δημιουργικά τα ταλέντα τους50.
Να μάθουν να μαθαίνουν, να μάθουν να σκέπτονται 
διακλαδικά(διεπιστημονικά)- δικτυακά, -διότι με την επανάσταση της 
επιστήμης είναι αδύνατο να μιλάμε για κλειστά αναλυτικά προγράμματα-
συνταγή βέβαιης αποτυχίας51, και γιατί έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε 
τη γνώση.
Διεπιστημονική σκέψη δεν είναι μόνο η γνώση αλλά και η κατανόηση. Η 
κατανόηση είναι κάτι άλλο από τη γνώση. Η γνώση πρέπει να 
κατανοηθεί για να γίνει υποχρεωτική. Και για να το πετύχει κανείς αυτό 
πρέπει να επιτρέψει στα παιδιά ανεξαρτητοποίηση, υπευθυνότητα και 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Επίσης να αναζητήσουμε τρόπους που θα προάγουν τη συμπόνια και την 
ενσυναίσθηση, οι νέοι να νιώθουν τις ανάγκες των άλλων, να διδάσκουν 
την αλήθεια, να προάγουν τη λογοδοσία, την κριτική σκέψη και το 
θάρρος της διαφωνίας, την ικανότητα να σκέπτονται, την ικανότητα να 
ενδιαφέρονται, να φαντάζονται πάνω σε σύνθετα ζητήματα και 

47 Εφημερίδα «Το Έθνος» στις 10.3.2015 με θέμα «Δημοκρατία και πολιτική κουλτούρα».
48 Dalin, P., Schuele fuer das Jahr 2020, 1998.
49 Nussbaum M., ό. π., σ.156.  
50 Goleman,D., Η συναισθηματική νοημοσύνη, 1999, σ.71 κ.ε.
51 Πανεθυμιτάκης, Α., ό.π., 2001, σ.15.
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γρήγορα σε έναν μονόδρομο, ο οποίος θα επηρεάζεται από τον 
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45 Ιμβριώτη, Ρ., Ανθρωπιστική Παιδεία Πολυτεχνική Εκπαίδευση, Αθήνα, 1955.
46 Nussbaum M., ό. π., σ. 252.
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φιλοσοφικά προβλήματα52 να αποκτήσουν διανθρώπινες δεξιότητες 
επικοινωνίας (δηλαδή γλώσσα, εκπαίδευση), να μάθουν να 
αποστρέφονται, το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.
Τα παραπάνω αποτελούν ένα περίγραμμα με τα αναγκαία στοιχεία μιας 
Ανθρωπιστικής Εκπαίδευσης(Παιδείας) που θεμελιώνεται σε 
παιδαγωγικές αξίες που έχουν την αφετηρία τους στον Σωκράτη, στον 
Ρουσώ, στον Ντιούι, στον Φρέμπελ, στον Πεσταλότσι, στον Άλκοτ, στη 
Μοντεσόρι. Η υλοποίηση ενός τέτοιου οράματος απαιτεί χρόνο και 
δύναμη, παράλληλα και το ίδιο το σχολείο πρέπει να διαθέτει εσωτερικές 
πηγές ενέργειας, όπως αυτονομία, αύξηση της ποιότητας των 
διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, διαμόρφωση εσωτερικών και 
εξωτερικών δικτύων συνεργασίας, ευελιξία και δημιουργικότητα, 
αληθινές σχέσεις συνεργασίας. Και υπάρχουν ανάλογα εκπαιδευτικά 
παραδείγματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, από τα οποία
μπορεί κανείς να αξιοποιήσει την εμπειρία τους (το Μοντέλο Ελεύθερων 
Τεχνών- ΗΠΑ, τα Waldorfschuele - Γερμανία, το Ρέτζιο Εμιλία - Ιταλία).
Από όσα αναφέρθηκαν, διαπιστώνεται ότι ανοίγονται δρόμοι πολλοί, 
χρειάζεται όμως θάρρος. Πρέπει ωστόσο να δεχτούμε την πρόκληση, 
διότι η Ανθρωπιστική Παιδεία «προσφέρει στα άτομα και στις κοινωνίες 
το εύρος του οράματος που απουσιάζει από το μυωπικό 
παρόν»(καθηγήτρια Drew Faust, Χάρβαρτ). Η ανθρωπιστική παιδεία δεν 
καταγράφει μόνο τη ζωή μας αλλά είναι η ίδια η ζωή. Δηλαδή, η ζωή μας 
είναι συνυφασμένη μαζί της. Συνδέεται με τις πανανθρώπινες και 
οικουμενικές αξίες του πολιτισμού και είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη 
και επιτακτική. Είναι αυτή «..η μορφή εκπαίδευσης που, από τον John
Dewey ως τον Paulo Freire, μας δείχνει με πειστικότατο τρόπο ότι είναι η 
μόνη που ταιριάζει σε ελεύθερους ανθρώπους που ζουν σε αληθινά 
δημοκρατικές κοινωνίες»53. Και είναι αυτή που θα  μπορέσει να δώσει 
στην Ευρώπη (ανθρωπότητα) τη δύναμη και την επιδεξιότητα να 
προωθηθούν οι σκοποί της συνάντησης των Υπουργών Παιδείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι στις 17.3.2015, όπως ανέφερα.
Η Ανθρωπιστική Παιδεία και η ένταξή της στα σχολικά προγράμματα 
και τους οδηγούς σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων είναι 
«σήμερα διεθνώς ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα μεταξύ των
μάχιμων εκπαιδευτικών, των φιλοσόφων της Εκπαίδευσης και των 
ειδικών που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας»54. Δεν 
προσφέρει κέρδη, προσφέρει όμως κάτι πολυτιμότερο, δημιουργεί έναν 
κόσμο στον οποίο αξίζει κανείς να ζει.
Σας Ευχαριστώ. 

52 Nussbaum M., ό. π .
53 Ράσης Σ.,  ό. π.,  σ. 144.
54 Ράσης Σ., ό.π.
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1.Αντί εισαγωγής

Το εγχείρημα διαμόρφωσης μιας κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής στα μέσα της 
δεκαετίας του ’902 συνδέθηκε καταστατικά με τις μαθησιακές ανάγκες της κοινωνίας 
της γνώσης (βλ. European Commission, 1995: 14 και Papadakis 1998: 11-55). 
Φαίνεται, δυο δεκαετίες μετά, όμως ότι το αποτέλεσμα που παρήγαγε κυρίως 
συσχετίσθηκε με την επιδίωξη της συγκρότησης μιας Κοινωνίας Δεξιοτήτων (βλ.
αναλυτικά Παπαδάκης 2006). Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εξερχόμενα από την 
δεκαετία της ύφεσης του ενωσιακού εγχειρήματος και αντιλαμβανόμενα τις πιέσεις 
στην οικονομική και πολιτική ισχύ της Ένωσης (βλ. Murphy, 2005: 112-134) ως 
αξιόπιστη απειλή, οραματίζονταν πλέον «μια αγορά τόσο μεγάλη ώστε να επιτύχει 
οικονομίες κλίμακας, αρκετά ανταγωνιστική για να σπάσει τα προηγούμενα εμπόδια 
των καρτέλ, για να υποκινήσει την καινοτομία και, με χαμηλά εργατικά κόστη, να 
κινητοποιήσει ακόμα μεγαλύτερους πόρους» (Adam 1991: 62). Το πρόταγμα της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την ακρίβεια της ανάκτησης 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (βλ. αναλυτικότερα Papadakis, 1998: 11-51,
Tsoukalis 1993: 48 όπ. αναφ. στο Murphy 2005: 124-125, Green 2005) σε συνδυασμό 
με την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της διαπιστωμένης αναντιστοιχίας 
των δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας,. όσο και ο 
προσανατολισμός στην οικονομία της γνώσης, φάνηκαν να επιβάλλουν τη 
διαμόρφωση νέων στόχων, πλαισίου και εργαλείων πολιτικής (βλ. Murphy, 2005: 
130-131, Παπαδάκης 2007-2008b, σσ. 365-386, Παπαδάκης 2007: 2007, σσ. 755-
780). Αυτό που, στην πραγματικότητα, φάνηκε να αποσαφηνίζεται ήταν το 
πραγματικό πρόταγμα στο οποίο σφαιρωνόταν το εγχείρημα διαμόρφωσης μιας 
κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ε.Ε.: η συμβολή της εκπαίδευσης στην ένταση 
της ανταγωνιστικότητας, που μοιραία οδήγησε στην κατίσχυση της οικονομικής 
ορθολογικότητας στη συγκεκριμένη δημόσια πολιτική (βλ. αναλυτικά Παπαδάκης 
2015). Άλλωστε, όπως είχε ήδη επισημάνει στην αρχή της δεκαετίας ο Schink (1993: 

1 Στο σημείο αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω την Μαρία Δρακάκη, Υπ. Διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Π.Κ., για τις κριτικές της επισημάνσεις και τη συμβολή της, προϊόν της ερευνητικής 
και συγγραφικής συνεργασίας μας. 
2 Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχή της επικουρικότητας στην εκπαιδευτική πολιτική παρέμεινε εν ισχύ, 
ωστόσο οι εξελίξεις στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας τη δεκαετία 2000- 2010, την 
έφτασαν στα όρια της (βλ. αναλυτικά για αυτό το θέμα Παπαδάκης 2007: 774- 777). 

175), «οι οικονομικοί στόχοι φαίνεται περισσότερο από ποτέ να είναι η κινητήρια 
δύναμη πίσω από τις πολιτικές της ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση». 

Τα προαναφερθέντα καθιστούν ερμηνεύσιμη την επανακάλυψη της Διά Βίου 
Μάθησης, σε μια νέα εκδοχή της όμως. (βλ. αναλυτικά Γράβαρης & Παπαδάκης 
2003). Λόγω και της πολυεπίπεδης λειτουργίας της ΔΒΜ (βλ. Aspin & Chapman, 
2000: 17), η νέα αυτή προσέγγιση- εκδοχή θεμελιώθηκε στη λειτουργία του 
reskilling). Η Διά Βίου Μάθηση, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως 
πολιτική και επιχειρησιακή «ομπρέλα» των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(άρα ευνοώντας πλέον μια top-down υπερεθνική στρατηγική και θεματοποιώντας 
νέες κεντρικές περιεχομενικές σημασίες όπως η απασχολησιμότητα, η 
προσαρμοστικότητα και η ευελιξία- βλ. E.C. 2001 -), μπορούσε να ανασυγκροτήσει 
το μεταρρυθμιστικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. αναλυτικά Παπαδάκης, 
2007/2008: 171-172). Κάτι τέτοιο ενδυναμωνόταν από την τάση υπερεθνικοποίησης 
της εκπαιδευτικής πολιτικής και εξέβαλε στην προσέγγιση για τη μάθηση που 
συμβολοποιήθηκε ρηματικά ως «from the gradle to the grave». Σύμφωνα με τον 
OECD “το όραμα («from the cradle to grave»), της δεκαετίας του 1990 για τη ΔΒΜ 
είναι ουσιωδώς ευρύτερο από τις έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης» (OECD/ Centre for Education Research and Innovation
2001: 11 και επίσης . Hargreaves 2004).  Και πράγματι ήταν. Όμως που αποσκοπούσε 
τελικά αυτή η νέα προσέγγιση αφενός στη ΔΒΜ και αφετέρου (και συνολικότερα) σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση? Και πως όλα τα προαναφερθέντα επηρέασαν τον τρόπο 
με τον οποίο η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική .διαχειρίστηκε το 
υποστασιοποιημένο δίπολο: ένταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας/ 
επιδίωξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης? Στην ουσία δηλαδή το ίδιο το modus
operandi της συγκεκριμένης δημόσιας πολιτικής3, όσο και τους όρους συσχέτισης της 
με το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών (public policy complex). 
.
2. Η Είσοδος στη Δεκαετία του 2000
Η ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης προς τη Διά Βίου Μάθηση καθορίστηκε σε 
σημαντικό βαθμό από την ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών 
εκπαιδευτικών συστημάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο (Cowen, 
2001: 107). Η στροφή στην ποιότητα, στα μετρήσιμα αποτελέσματα και στην 
συγκρότηση υπολογίσιμων κανονικοτήτων (στις οποίες «όφειλαν» να εμβαπτιστούν 
τα εκπαιδευτικά συστήματα) υπακούουν σε μια αναγωγιστική εκδοχή (βλ.
Παπαδάκης 2006, Παπαδάκης 2007/2008: 169- 193 και Papadakis & Drakaki 2015) 
της παράδοσης της κανονιστικής δέσμευσης του εκπαιδευτικού συστήματος από την 
κοινωνία (βλ. Ψυχοπαίδης 1995: 54).  
Η διασφάλιση των οικονομικών όρων βιωσιμότητας του ενωσιακού εγχειρήματος και 
η ανάκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη διεθνή οικονομική σκηνή
(ζήτημα στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε) οδηγούσε αναπόφευκτα τα Κ-Μ στην 
αναγγελία της εμπράγματης υπερεθνικότητας (supranationality) ως μονόδρομου, τόσο 
γενικά όσο και στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής για την Εκπαίδευση, την 
Κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση, δηλαδή του “Education & Training 2010” Work
Programme της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (βλ. αναλυτικά European Commission, 
2005 & 2006a, Παπαδάκης, 2007 και Papadakis & Tsakanika, 2006: 289-297)

3 Άρα και τη σχέση οικονομικής και κοινωνικής ορθολογικότητας στο σχεδιασμό και εφαρμογής αυτής 
(βλ. αναλυτικά Γράβαρης 2005: 27- 50)
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Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτυπώθηκε ευκρινώς στις διαδικασίες που 
ακολούθησαν την εκκίνηση της ΣτΛ. Ήδη «με το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 
2000, τα κράτη μέλη έθεσαν στους εαυτούς τους κοινούς στόχους για το 2010» 
(Παπαδάκης, Μπουζάκης, Πανδής 2010: 254), στο πλαίσιο της κεντρικής στόχευσης 
για ένταση της ανταγωνιστικότητας. (βλ. European Council, 2000a: 3). Επί της 
ουσίας τα Συμπεράσματα της Λισσαβόνας και τελικά η εκκίνηση της ΣτΛ δίνουν νέα 
διάσταση σε αυτό που οι Novoa και deJong-Lambert (2003) ονόμασαν 
«unionization» (ενο-ποίηση) των πολιτικών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η 
Στρατηγική της Λισσαβόνας εδράστηκε αρχικά στην Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού 
(Open Method Coordination - OMC)4, προκειμένου να επιτύχει τη σύγκλιση των 
εθνικών πολιτικών. Η εισαγωγή της OMC ως μείζονος μεθοδολογικού πλαισίου 
σχεδιασμού πολιτικής (policy planning) και τελικά ως τρόπου επίτευξης των κοινών 
στόχων προοιώνισε τους μετασχηματισμούς στο πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
και συνακόλουθα της εκπαιδευτικής πολιτικής (βλ. και Παπαδάκης, Μπουζάκης και 
Πανδής 2010: 254- 255).

3. Οι Βασικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) στην 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και μια συνοπτική αποτίμηση της ΣτΛ. 

Οι βασικές προτεραιότητες του “Education and Training 2010” Work Programme στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (βλ. 
αναλυτικά και Παπαδάκης 2007: 764, Παπαδάκης 2015: 8-9):
 Η ένθεση 5 τιμών-στόχων (benchmarks) στους κεντρικούς δείκτες για τα πεδία της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και συγκεκριμένα:
i. η συμμετοχή του πληθυσμού 25-64 ετών σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 

σε ποσοστό 12,5% έως το 2010 (βλ. European Commission 2006b: 59).
ii. η μείωση του ποσοστού των πρόωρα διαρρεόντων από το εκπαιδευτικό 

σύστημα κάτω από το 10% έως το 2010,
iii. η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανέλθουν σε ποσοστό 85% του 
πληθυσμού των ατόμων ηλικίας 22 ετών έως το 2010,

iv. η αύξηση των αποφοίτων στις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία κατά 
15% έως 2010 με παράλληλη μείωση της ανισοκατανομής των φύλων που 
παρατηρείται στις συγκεκριμένες επιστήμες και

v. η μείωση των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις (low achievers)
στην αναγνωστική ικανότητα κατά 20% έως το 2010, συγκρινόμενο με το 
αντίστοιχο ποσοστό του 2000 (βλ. αναλυτικά European Commission 2006b:
58- 59):

 Η αλλαγή παραδείγματος μάθησης (“learning paradigm”) σε όλο το φάσμα της Δια 
Βίου Μάθησης, στην κατεύθυνση του competence-based (μάθησης βασισμένης 

4 Η OMC ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ως “το μέσο διάδοσης καλών 
πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κοινούς στόχους της ΕΕ […] 
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προοδευτικά τις δικές τους πολιτικές 
[…] στόχος της στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι να επιτρέψει την αμοιβαία σύγκριση και 
μάθηση με σκοπό να περιορίσει τα ρίσκα που πηγάζουν από την αλλαγή και την μεταρρύθμιση”
(European Commission, 2002a).

στις ικανότητες και όχι κυρίως στις γνώσεις) με σύγχρονη στροφή στα μαθησιακά 
αποτελέσματα (βλ. Παπαδάκης, 2015).

 Η ανάπτυξη των 8 Βασικών Ικανοτήτων (key competences framework) σε όλο το 
φάσμα της Δια Βίου Μάθησης (βλ. αναλυτικά European Commission, 2007: 3,
Papadakis 2009: 34- 36). 

 Η προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και της Δια 
Βίου Μάθησης που συνδέεται ευθέως με την απασχόληση (job related LLL) (βλ. 
αναλυτικά Παπαδάκης, 2006, Παπαδάκης, 2007: 770, Παπαδάκης & Διαμαντάκη 
2007: 143- 150 και Papadakis 2009b: 215).

 Η αποτύπωση του συνδυασμού benchmarking (με βάση την τάση μετάβασης από 
τους ανελαστικά ποσοτικούς σε ποιοτικούς και πολυπαραμετρικούς δείκτες –
composite indicators – βλ. Παπαδάκης, Μπουζάκης, Πανδής 2010: 255) και 
ερευνητικά και εμπειρικά εδραιωμένης παραγωγής πολιτικής (“evidence-based
policy making”- βλ. Schuller 2007), ώστε να αναπροσδιοριστούν οι όροι 
συγκρότησης της σχέσης τεχνοκρατίας και πολιτικής (Council of the European 
Union, 2003: 3-4 & European Commission, 2002α: 12-31 αλλά και Radaell
1999::11-24, 33-37 και Παπαδάκης 2006).

 Η στάθμιση του Δείκτη για τις Βασικές Ικανότητες & Δεξιότητες των Ενηλίκων 
(Adult Skills Indicator) (Council of the European Union, 2007: 7-8), που αποτελεί 
κι έναν από τους νέους βασικούς δείκτες της EU2020 (βλ. παρακάτω).

 Η ερευνητικά θεμελιωμένη χαρτογράφηση όλων των πιστοποιημένων μορφών 
αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα 
ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και η πρόταση για την βέλτιστη 
ένταξη τους στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (NQFs) των κρατών-μελών (βλ. 
αναλυτικότερα European Commission 2006c, Παπαδάκης 2006: 110-112). 

Το “Education & Training 2010”:
i. εδράστηκε μεθοδολογικά, στην «ανοικτή μέθοδο συντονισμού»,

ii. προέβη σε εκτεταμένη χρήση εμπειρικά εδραιωμένων δεικτών και 
συγκεκριμένων τιμών-στόχων (indicators & benchmarks) και 

iii. εστίασε στην πολυεπίπεδη αξιοποίηση υπάρχοντων στατιστικών δεδομένων 
του UOE (την από κοινού συλλογή δεδομένων της UNESCO, του OECD και 
της Eurostat) για την υποστήριξη των προαναφερθέντων δεικτών (key-
indicators) (βλ. Παπαδάκης 2007/2008: 181).

Στόχος όλων των προαναφερθέντων ήταν η καθιέρωση κοινών «Ευρωπαϊκών 
Δεικτών» όπου αυτό είναι εφικτό και η σύγχρονη συγκρότηση «κριτηρίων αναφοράς 
(στάθμισης) – reference criteria» για κάθε Κ-Μ σε πεδία όπως οι μεταγνωστικές 
δεξιότητες, η ενεργός ιδιότητα του πολίτη, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά. Πολλά εξ αυτών έχουν βασιστεί 
στην εμπειρία και το έργο άλλων διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκών Δικτύων, 
κοινωνικών εταίρων, αλλά και πιλοτικών δράσεων μεταξύ κρατών-μελών (βλ. 
αναλυτικότερα European Commission 2002a: 12, 32-34 και European Commission 
2002b: 3, 9-10, 18, 20, 23-26).
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Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτυπώθηκε ευκρινώς στις διαδικασίες που 
ακολούθησαν την εκκίνηση της ΣτΛ. Ήδη «με το Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 
2000, τα κράτη μέλη έθεσαν στους εαυτούς τους κοινούς στόχους για το 2010» 
(Παπαδάκης, Μπουζάκης, Πανδής 2010: 254), στο πλαίσιο της κεντρικής στόχευσης 
για ένταση της ανταγωνιστικότητας. (βλ. European Council, 2000a: 3). Επί της 
ουσίας τα Συμπεράσματα της Λισσαβόνας και τελικά η εκκίνηση της ΣτΛ δίνουν νέα 
διάσταση σε αυτό που οι Novoa και deJong-Lambert (2003) ονόμασαν 
«unionization» (ενο-ποίηση) των πολιτικών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η 
Στρατηγική της Λισσαβόνας εδράστηκε αρχικά στην Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού 
(Open Method Coordination - OMC)4, προκειμένου να επιτύχει τη σύγκλιση των 
εθνικών πολιτικών. Η εισαγωγή της OMC ως μείζονος μεθοδολογικού πλαισίου 
σχεδιασμού πολιτικής (policy planning) και τελικά ως τρόπου επίτευξης των κοινών 
στόχων προοιώνισε τους μετασχηματισμούς στο πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
και συνακόλουθα της εκπαιδευτικής πολιτικής (βλ. και Παπαδάκης, Μπουζάκης και 
Πανδής 2010: 254- 255).

3. Οι Βασικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) στην 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και μια συνοπτική αποτίμηση της ΣτΛ. 

Οι βασικές προτεραιότητες του “Education and Training 2010” Work Programme στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (βλ. 
αναλυτικά και Παπαδάκης 2007: 764, Παπαδάκης 2015: 8-9):
 Η ένθεση 5 τιμών-στόχων (benchmarks) στους κεντρικούς δείκτες για τα πεδία της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και συγκεκριμένα:
i. η συμμετοχή του πληθυσμού 25-64 ετών σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 

σε ποσοστό 12,5% έως το 2010 (βλ. European Commission 2006b: 59).
ii. η μείωση του ποσοστού των πρόωρα διαρρεόντων από το εκπαιδευτικό 

σύστημα κάτω από το 10% έως το 2010,
iii. η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ανέλθουν σε ποσοστό 85% του 
πληθυσμού των ατόμων ηλικίας 22 ετών έως το 2010,

iv. η αύξηση των αποφοίτων στις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία κατά 
15% έως 2010 με παράλληλη μείωση της ανισοκατανομής των φύλων που 
παρατηρείται στις συγκεκριμένες επιστήμες και

v. η μείωση των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις (low achievers)
στην αναγνωστική ικανότητα κατά 20% έως το 2010, συγκρινόμενο με το 
αντίστοιχο ποσοστό του 2000 (βλ. αναλυτικά European Commission 2006b:
58- 59):

 Η αλλαγή παραδείγματος μάθησης (“learning paradigm”) σε όλο το φάσμα της Δια 
Βίου Μάθησης, στην κατεύθυνση του competence-based (μάθησης βασισμένης 

4 Η OMC ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ως “το μέσο διάδοσης καλών 
πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κοινούς στόχους της ΕΕ […] 
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προοδευτικά τις δικές τους πολιτικές 
[…] στόχος της στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι να επιτρέψει την αμοιβαία σύγκριση και 
μάθηση με σκοπό να περιορίσει τα ρίσκα που πηγάζουν από την αλλαγή και την μεταρρύθμιση”
(European Commission, 2002a).

στις ικανότητες και όχι κυρίως στις γνώσεις) με σύγχρονη στροφή στα μαθησιακά 
αποτελέσματα (βλ. Παπαδάκης, 2015).

 Η ανάπτυξη των 8 Βασικών Ικανοτήτων (key competences framework) σε όλο το 
φάσμα της Δια Βίου Μάθησης (βλ. αναλυτικά European Commission, 2007: 3,
Papadakis 2009: 34- 36). 

 Η προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και της Δια 
Βίου Μάθησης που συνδέεται ευθέως με την απασχόληση (job related LLL) (βλ. 
αναλυτικά Παπαδάκης, 2006, Παπαδάκης, 2007: 770, Παπαδάκης & Διαμαντάκη 
2007: 143- 150 και Papadakis 2009b: 215).

 Η αποτύπωση του συνδυασμού benchmarking (με βάση την τάση μετάβασης από 
τους ανελαστικά ποσοτικούς σε ποιοτικούς και πολυπαραμετρικούς δείκτες –
composite indicators – βλ. Παπαδάκης, Μπουζάκης, Πανδής 2010: 255) και 
ερευνητικά και εμπειρικά εδραιωμένης παραγωγής πολιτικής (“evidence-based
policy making”- βλ. Schuller 2007), ώστε να αναπροσδιοριστούν οι όροι 
συγκρότησης της σχέσης τεχνοκρατίας και πολιτικής (Council of the European 
Union, 2003: 3-4 & European Commission, 2002α: 12-31 αλλά και Radaell
1999::11-24, 33-37 και Παπαδάκης 2006).

 Η στάθμιση του Δείκτη για τις Βασικές Ικανότητες & Δεξιότητες των Ενηλίκων 
(Adult Skills Indicator) (Council of the European Union, 2007: 7-8), που αποτελεί 
κι έναν από τους νέους βασικούς δείκτες της EU2020 (βλ. παρακάτω).

 Η ερευνητικά θεμελιωμένη χαρτογράφηση όλων των πιστοποιημένων μορφών 
αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα 
ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και η πρόταση για την βέλτιστη 
ένταξη τους στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (NQFs) των κρατών-μελών (βλ. 
αναλυτικότερα European Commission 2006c, Παπαδάκης 2006: 110-112). 

Το “Education & Training 2010”:
i. εδράστηκε μεθοδολογικά, στην «ανοικτή μέθοδο συντονισμού»,

ii. προέβη σε εκτεταμένη χρήση εμπειρικά εδραιωμένων δεικτών και 
συγκεκριμένων τιμών-στόχων (indicators & benchmarks) και 

iii. εστίασε στην πολυεπίπεδη αξιοποίηση υπάρχοντων στατιστικών δεδομένων 
του UOE (την από κοινού συλλογή δεδομένων της UNESCO, του OECD και 
της Eurostat) για την υποστήριξη των προαναφερθέντων δεικτών (key-
indicators) (βλ. Παπαδάκης 2007/2008: 181).

Στόχος όλων των προαναφερθέντων ήταν η καθιέρωση κοινών «Ευρωπαϊκών 
Δεικτών» όπου αυτό είναι εφικτό και η σύγχρονη συγκρότηση «κριτηρίων αναφοράς 
(στάθμισης) – reference criteria» για κάθε Κ-Μ σε πεδία όπως οι μεταγνωστικές 
δεξιότητες, η ενεργός ιδιότητα του πολίτη, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά. Πολλά εξ αυτών έχουν βασιστεί 
στην εμπειρία και το έργο άλλων διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκών Δικτύων, 
κοινωνικών εταίρων, αλλά και πιλοτικών δράσεων μεταξύ κρατών-μελών (βλ. 
αναλυτικότερα European Commission 2002a: 12, 32-34 και European Commission 
2002b: 3, 9-10, 18, 20, 23-26).

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Τα παραπάνω συνιστούν εξελίξεις που εμφανώς σηματοδοτούν την μετατόπιση της 
πολιτικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση από επιμέρους 
στοχεύσεις (όπως η «κινητικότητα») σε μια σφαιρική προσέγγιση του πεδίου, μέσα 
από την ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά και «την δόμηση συστημάτων 
διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της επίσημης, άτυπης και μη-τυπικής 
μάθησης και προτύπων πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων» (Παπαδάκης,
2006: 20). Η έμφαση δίδεται πλέον στο λειτουργικό πλέγμα, το οποίο συγκροτείται 
από τις εκροές-εκβάσεις του συστήματος, και, ιδίως, από εκείνες που είναι 
μετρήσιμες και συγκρίσιμες (Παπαδάκης 2015).

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η ίδια η Στρατηγική της Λισσαβόνας είχε 
καταστατικά αυτουπονομευτεί εξαρχής καθώς μέσα σ’ αυτό το αναδιαμορφωμένο 
πλαίσιο δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου η «επικυριαρχία των ποσοτικών 
δεικτών απονεύρωνε το πολιτικό περιεχόμενο της σύγκρισης και στην 
πραγματικότητα «υποχρέωνε» τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς την κατεύθυνση 
επίτευξης συγκεκριμένων τιμών-στόχων» (Παπαδάκης 2007/2008: 185), και το 
επακόλουθο ήταν να μην επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που είχαν τεθεί σε σχέση με 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1
Πρόοδος των κρατών-μελών αναφορικά με τις 5 τιμές-στόχους 
(BENCHMARKS) της ΣτΛ (2000-2010)

Πηγή: European Commission DG EAC όπ. παρατ. στο European Commission,
2011a: 11.
Συγκεκριμένα με το τέλος της ΣτΛ:
i. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στην Ε.Ε.-27 για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη 
άγγιξε το 14,4%, δηλαδή 4,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την τιμή-στόχο (10%) 
για το 2010 (European Commission, 2011a: 13). 
ii. Αν και η τιμή-στόχος για το 2010 των εφήβων (15 ετών) με χαμηλές επιδόσεις 
στην ικανότητα της ανάγνωσης ήταν η μείωση τουλάχιστον κατά 20% (δηλαδή το 
ποσοστό να μειωθεί στο 17% από το ποσοστό του 2000 που ήταν το 21,3%), ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος των low achievers ανήλθε στο 20% (European Commission, 
2011a: 12). 

iii. Σε σχέση με την τιμή-στόχο την ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2010 ανήλθε στο 78,6%, δηλαδή 6,4 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 85% που ήταν και η αντίστοιχη τιμή-στόχος για το 
2010 (European Commission, 2011a: 14).
iv. Αναφορικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ ο στόχος ήταν 12,5% το 2010 η συμμετοχή έφθασε στο 
9,3%, με σοβαρές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών (European 
Commission, 2011a: 16).

v. Τέλος, σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες τιμές-στόχους και τους αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ο αριθμός των αποφοίτων από τα Μαθηματικά, τις 
Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (MST graduates) όχι μόνο αυξήθηκε και 
επιτεύχθηκε η αντίστοιχη τιμή-στόχος (αύξηση κατά 15%) αλλά έως το 2008 ο 
αριθμός των αποφοίτων από τις συγκεκριμένες επιστήμες είχε ήδη διπλασιαστεί –
πάνω από 37% (European Commission, 2011a: 15). Αυτή ήταν και η μόνη 
στρατηγική προτεραιότητα – τιμή-στόχος στα πεδία της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς στη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

Σε μια αποτίμηση της για τη ΣτΛ η Gameiro (2011) επισημαίνει, μεταξύ άλλων,
κάποια δεδομένα- τάσεις, που φαίνονται να επιβεβαιώνονται από άλλες έρευνες:
 Αν και έχει αυξηθεί το εκπαιδευτικό επίπεδο του ευρωπαϊκού πληθυσμού (“highly 

skilled population”) η ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (Gameiro 2011): Όντως το 2009 το 90% 
των 17χρόνων παράμεναν στην εκπαίδευση, 79% της ηλικιακής ομάδας είχε 
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μέσα στην δεκαετία η 
συμμετοχή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 22%, ενώ η δαπάνη ανά 
φοιτητή αυξήθηκε κατά 16,7% σε τρέχουσες τιμές (βλ. Ranguelov 2011 & 
European Commission/ EACEA/ Eurydice/ Eurostat, 2012: 13, 16). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 2010 υπήρχαν 19.800.000 φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Ε.Ε., ενώ την ίδια χρονιά αποφοίτησαν περίπου 4.400.000 από Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 60,1% ήταν γυναίκες (βλ. Eurostat, 
2013: 54-55). Ωστόσο σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου μόνο 27% των νέων 15-24
θα σύστηναν την VET σε ομηλίκους τους (European Commission/Eurobarometer,
2011: 106) και 1 στους 5 απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 2010 ήταν 
ήδη overqualified για την απασχόλησή τους (βλ. European Commission/ EACEA/
Eurydice/ Eurostat, 2012: 16 & 181-182). 

 Η νεανική ανεργία είχε αυξηθεί όπως και το ποσοστό των αποφοίτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, συνέπεια τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της αναντιστοιχίας 
δεξιοτήτων (skills mismatch) (Gameiro 2011): Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται 
εμφατικά και στον δείκτη ανεργίας των νέων, όπου το σχετικό ποσοστό σημείωσε 
κατακόρυφη αύξηση (σε ορισμένα κράτη-μέλη στο διπλάσιο ή και στο τριπλάσιο 
σε σχέση με προηγούμενα έτη) αγγίζοντας μεσούσης της κρίσης το 2011 το 21%, 
το οποίο αντιστοιχούσε σε 5,5 εκατομμύρια νέους στην ΕΕ, δηλαδή κατά 1,5 
εκατομμύριο περισσότερους συγκριτικά με το 2007 (προ ύφεσης) (βλ. Eurofound, 
2012: 1). Υπολογίζεται ότι το 32,4% των νέων που είναι άνεργοι είναι 
μακροχρόνιοι άνεργοι, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση τους 
(European Commission 2013: 3), όπως και το ότι πριν την κρίση το ποσοστό των 
νέων ανέργων ήταν μόλις 12,1% (House of Lords, European Union Committee 
2014: 9).
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Τα παραπάνω συνιστούν εξελίξεις που εμφανώς σηματοδοτούν την μετατόπιση της 
πολιτικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση από επιμέρους 
στοχεύσεις (όπως η «κινητικότητα») σε μια σφαιρική προσέγγιση του πεδίου, μέσα 
από την ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά και «την δόμηση συστημάτων 
διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της επίσημης, άτυπης και μη-τυπικής 
μάθησης και προτύπων πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων» (Παπαδάκης,
2006: 20). Η έμφαση δίδεται πλέον στο λειτουργικό πλέγμα, το οποίο συγκροτείται 
από τις εκροές-εκβάσεις του συστήματος, και, ιδίως, από εκείνες που είναι 
μετρήσιμες και συγκρίσιμες (Παπαδάκης 2015).

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η ίδια η Στρατηγική της Λισσαβόνας είχε 
καταστατικά αυτουπονομευτεί εξαρχής καθώς μέσα σ’ αυτό το αναδιαμορφωμένο 
πλαίσιο δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου η «επικυριαρχία των ποσοτικών 
δεικτών απονεύρωνε το πολιτικό περιεχόμενο της σύγκρισης και στην 
πραγματικότητα «υποχρέωνε» τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς την κατεύθυνση 
επίτευξης συγκεκριμένων τιμών-στόχων» (Παπαδάκης 2007/2008: 185), και το 
επακόλουθο ήταν να μην επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που είχαν τεθεί σε σχέση με 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1
Πρόοδος των κρατών-μελών αναφορικά με τις 5 τιμές-στόχους 
(BENCHMARKS) της ΣτΛ (2000-2010)

Πηγή: European Commission DG EAC όπ. παρατ. στο European Commission,
2011a: 11.
Συγκεκριμένα με το τέλος της ΣτΛ:
i. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στην Ε.Ε.-27 για την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη 
άγγιξε το 14,4%, δηλαδή 4,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την τιμή-στόχο (10%) 
για το 2010 (European Commission, 2011a: 13). 
ii. Αν και η τιμή-στόχος για το 2010 των εφήβων (15 ετών) με χαμηλές επιδόσεις 
στην ικανότητα της ανάγνωσης ήταν η μείωση τουλάχιστον κατά 20% (δηλαδή το 
ποσοστό να μειωθεί στο 17% από το ποσοστό του 2000 που ήταν το 21,3%), ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος των low achievers ανήλθε στο 20% (European Commission, 
2011a: 12). 

iii. Σε σχέση με την τιμή-στόχο την ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2010 ανήλθε στο 78,6%, δηλαδή 6,4 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 85% που ήταν και η αντίστοιχη τιμή-στόχος για το 
2010 (European Commission, 2011a: 14).
iv. Αναφορικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ ο στόχος ήταν 12,5% το 2010 η συμμετοχή έφθασε στο 
9,3%, με σοβαρές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών (European 
Commission, 2011a: 16).

v. Τέλος, σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες τιμές-στόχους και τους αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ο αριθμός των αποφοίτων από τα Μαθηματικά, τις 
Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (MST graduates) όχι μόνο αυξήθηκε και 
επιτεύχθηκε η αντίστοιχη τιμή-στόχος (αύξηση κατά 15%) αλλά έως το 2008 ο 
αριθμός των αποφοίτων από τις συγκεκριμένες επιστήμες είχε ήδη διπλασιαστεί –
πάνω από 37% (European Commission, 2011a: 15). Αυτή ήταν και η μόνη 
στρατηγική προτεραιότητα – τιμή-στόχος στα πεδία της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς στη Στρατηγική της Λισσαβόνας.

Σε μια αποτίμηση της για τη ΣτΛ η Gameiro (2011) επισημαίνει, μεταξύ άλλων,
κάποια δεδομένα- τάσεις, που φαίνονται να επιβεβαιώνονται από άλλες έρευνες:
 Αν και έχει αυξηθεί το εκπαιδευτικό επίπεδο του ευρωπαϊκού πληθυσμού (“highly 

skilled population”) η ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (Gameiro 2011): Όντως το 2009 το 90% 
των 17χρόνων παράμεναν στην εκπαίδευση, 79% της ηλικιακής ομάδας είχε 
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μέσα στην δεκαετία η 
συμμετοχή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 22%, ενώ η δαπάνη ανά 
φοιτητή αυξήθηκε κατά 16,7% σε τρέχουσες τιμές (βλ. Ranguelov 2011 & 
European Commission/ EACEA/ Eurydice/ Eurostat, 2012: 13, 16). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 2010 υπήρχαν 19.800.000 φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Ε.Ε., ενώ την ίδια χρονιά αποφοίτησαν περίπου 4.400.000 από Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 60,1% ήταν γυναίκες (βλ. Eurostat, 
2013: 54-55). Ωστόσο σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου μόνο 27% των νέων 15-24
θα σύστηναν την VET σε ομηλίκους τους (European Commission/Eurobarometer,
2011: 106) και 1 στους 5 απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 2010 ήταν 
ήδη overqualified για την απασχόλησή τους (βλ. European Commission/ EACEA/
Eurydice/ Eurostat, 2012: 16 & 181-182). 

 Η νεανική ανεργία είχε αυξηθεί όπως και το ποσοστό των αποφοίτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, συνέπεια τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της αναντιστοιχίας 
δεξιοτήτων (skills mismatch) (Gameiro 2011): Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται 
εμφατικά και στον δείκτη ανεργίας των νέων, όπου το σχετικό ποσοστό σημείωσε 
κατακόρυφη αύξηση (σε ορισμένα κράτη-μέλη στο διπλάσιο ή και στο τριπλάσιο 
σε σχέση με προηγούμενα έτη) αγγίζοντας μεσούσης της κρίσης το 2011 το 21%, 
το οποίο αντιστοιχούσε σε 5,5 εκατομμύρια νέους στην ΕΕ, δηλαδή κατά 1,5 
εκατομμύριο περισσότερους συγκριτικά με το 2007 (προ ύφεσης) (βλ. Eurofound, 
2012: 1). Υπολογίζεται ότι το 32,4% των νέων που είναι άνεργοι είναι 
μακροχρόνιοι άνεργοι, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση τους 
(European Commission 2013: 3), όπως και το ότι πριν την κρίση το ποσοστό των 
νέων ανέργων ήταν μόλις 12,1% (House of Lords, European Union Committee 
2014: 9).

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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 Η συμμετοχή στη ΔΒΜ ήταν χαμηλή ειδικά στις βασικές ομάδες στόχους (low-
skilled, μεγαλύτερης ηλικίας, άνεργους και μακροχρόνια άνεργους) (Gameiro 2011):
Όντως σύμφωνα με το progress report του 2011 (με στοιχεία για το 2007- βλ. 
αναλυτικά European Commission, 2011a: 91-92) οι ομάδες οι οποίες αξιοποίησαν 
κυρίως τις ευκαιρίες της ΔΒΜ ήταν άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, 
εργαζόμενοι γενικά και κυρίως εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα και όχι άνεργοι, 
low-skilled και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. .

Τελικά τι συνέβη?
Ο συνδυασμός πολιτικού μαξιμαλισμού και οραματικού μικρο-μεγαλισμού (όπως 
κατέδειξε η διεύρυνση της Ε.Ε.) διεύρυνε τις θεσμικές και κανονιστικές ασυμμετρίες 
(βλ. και Λάβδας, 2005). Η επικυριαρχία των αξιών οικονομικού τύπου και 
συνακόλουθα η κατίσχυση της οικονομικής αναφορικότητας στην τροπικότητα της 
στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση σε συνδυασμό με την σχεδόν εμμονική (με 
όρους Krugman) αναγωγή των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων στην 
ανταγωνιστικότητα θεμιτοποίησαν μια μονολογική ατζέντα. Υπερχείλισε το πεδίο της 
ρηματικότητας και αποτυπώθηκε πολιτικά σε μια σειρά από Λόγους και Δράσεις, που 
συχνά έσπευσαν να της αποδώσουν διαστάσεις Αμετάθετου Όλου. Πολιτική χωρίς 
αξιολόγηση επίπτωσης (impact assessment) απλά πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες 
μεγιστοποίησης της οδύνης. H απλουστευτική επίκληση της απασχολησιμότητας και 
του reskilling (και η υπόρρητη υιοθέτηση της υπόθεσης της αναντιστοιχίας) ως 
βασικού «εργαλείου» για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων μορφών ανεργίας 
απέτρεψε μια ειλικρινέστερη διαχείριση του προβλήματος της ανεργίας σε 
συνδυασμό με την ικανοποίηση της (διαπιστωμένης) ανάγκης αλλαγής προτύπων 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (βλ. αναλυτικά Παπαδάκης, 2015 και 
Παπαδάκης & Δρακάκη, 2014: 50-54).

4. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της EU2020.

4.1. Συστατικά στοιχεία και βασικοί στόχοι. 

Στην ουσία πριν ολοκληρωθεί επισήμως η ΣτΛ ήδη από το 2009 είχε αρχίσει η 
διαδικασία διαμόρφωσης της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. και συγκεκριμένα της 
Europe2020 ή EU2020, η οποία και θεωρήθηκε εξαρχής συγκροτησιακή συνιστώσα 
του EU Recovery Plan.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη φάση σχεδιασμού και η εκκίνηση υλοποίησης της 
“EU2020” στα πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρά τους σοβαρούς 
μετασχηματισμούς, διατηρεί την έμφαση στο reskilling και εντείνει την ανάγκη για 
ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. «Tο νέο “ET2020ˮ Work Programme και οι βασικές του 
προτεραιότητες, για άλλη μία φορά, συνιστούν τα μείζονα «εργαλεία» ανάκαμψης της 
οικονομίας, ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
της Ε.Ε. στις διεθνείς αγορές και κατ’ επέκταση της εξόδου της από την κρίση»
(European Commission, 2010b: 10 όπ. αναφ. στο Δρακάκη, 2015).

Το νέο πλαίσιο “υπολογίσιμων κανονικοτήτων” για την δια βίου μάθηση, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση της Στρατηγικής EU2020 προσδιορίστηκε από δυο 
σημαντικές αλλαγές: 
1. τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο εργαλείο πολιτικής, το Joint Assessment Framework 

(JAF) για τον βέλτιστο συντονισμό, για την διασφάλιση της συνεχούς και 

αποτελεσματικής συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων και της προόδου των 
κρατών-μελών (Παπαδάκης 2015: 14), ενώ

2. 2 από τις 5 τιμές-στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής που καθορίζουν τις 
πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία άλλαξαν πλήρως, ενώ 
και στους τρεις εναπομείναντες μετασχηματίστηκε είτε το περιεχόμενο είτε η
ποσοτική διάσταση (Παπαδάκης 2011: 933).

Ειδικότερα, οι δύο νέοι δείκτες αφορούν (βλ. αναλυτικά European Commission 2009: 
14):
 στην συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (που αντικαθιστά τον αντίστοιχο 

δείκτη για την Δευτεροβάθμια) και προσδιορίζεται ως στόχος το 40% του 
πληθυσμού των 30-34 χρονών έως το 2020. 

 στην συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, που αντικαθιστά τον δείκτη ο 
οποίος αφορά στους αποφοίτους στις θετικές επιστήμες και προσδιορίζεται στο
95% του πληθυσμού των παιδιών από την ηλικία των 4 ετών έως το έτος έναρξης 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020. 

Επίσης:
 Η διαρροή επεκτείνεται και στην κατάρτιση και αποσκοπείται πλέον να μειωθεί 

στο 10% συνολικά (εκπαίδευση και κατάρτιση) (βλ. αναλυτικά European
Commission, 2009: 76-78). 

 Ο δείκτης των low achievers επεκτείνεται από την αναγνωστική και σε άλλες 
μείζονες «βασικές ικανότητες» (key competences) δηλαδή στην μαθηματική 
ικανότητα και στην ικανότητα στις θετικές επιστήμες και ως τιμή-στόχος 
προσδιορίζεται το ποσοστό των «λειτουργικά αναλφάβητων» να πέσει κάτω από 
το 15% του πληθυσμού των 15χρόνων (βάσει και των συγκριτικών μετρήσεων του 
PISA του OECD) το 2020 (βλ. αναλυτικά European Commission, 2009: 84-88 και 
European Commission, 2011a: 17).

 Η τιμή-στόχος για τη συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση του ενήλικου πληθυσμού 
της Ε.Ε. εκτείνεται στο 15% από το 12,5% της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (βλ. 
αναλυτικά European Commission, 2009: 35-37).

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά, δυο εκ των βασικών δεικτών-
προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται στην κεντρική ατζέντα της EU 2020 (headline
targets – βλ. σχετικά Παπαδάκης 2015: 14) και συγκεκριμένα ο δείκτης, που αφορά 
στη διαρροή από την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ο δείκτης, που αφορά στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Commission, 2010a: 5 & European Commission,
2011a: 7).

Ένας από τους πλέον σημαίνοντες μετασχηματισμούς αφορά στην προτεραιοποίηση 
του δείκτη της Απασχολησιμότητας και της άμεσης συσχέτισης του με την 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009: 4, 
European Commission 2011a: 10, 56, 59 & 70-76). Η επιβάρυνση της κατάστασης 
των πραγμάτων αναφορικά με την νεανική ανεργία όσο και η ένθεση του δείκτη για 
τους Neets (δηλ. οι νέοι 15-24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης- βλ. αναλυτικότερα Παπαδάκης 2013: 15-75) ως 
μείζονος κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας καθιστούν ερμηνεύσιμη μια τέτοια 
εξέλιξη (βλ. European Commission, 2010b: 16-17, European Commission, 2011b: 1-
2).
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 Η συμμετοχή στη ΔΒΜ ήταν χαμηλή ειδικά στις βασικές ομάδες στόχους (low-
skilled, μεγαλύτερης ηλικίας, άνεργους και μακροχρόνια άνεργους) (Gameiro 2011):
Όντως σύμφωνα με το progress report του 2011 (με στοιχεία για το 2007- βλ. 
αναλυτικά European Commission, 2011a: 91-92) οι ομάδες οι οποίες αξιοποίησαν 
κυρίως τις ευκαιρίες της ΔΒΜ ήταν άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, 
εργαζόμενοι γενικά και κυρίως εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα και όχι άνεργοι, 
low-skilled και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. .

Τελικά τι συνέβη?
Ο συνδυασμός πολιτικού μαξιμαλισμού και οραματικού μικρο-μεγαλισμού (όπως 
κατέδειξε η διεύρυνση της Ε.Ε.) διεύρυνε τις θεσμικές και κανονιστικές ασυμμετρίες 
(βλ. και Λάβδας, 2005). Η επικυριαρχία των αξιών οικονομικού τύπου και 
συνακόλουθα η κατίσχυση της οικονομικής αναφορικότητας στην τροπικότητα της 
στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση σε συνδυασμό με την σχεδόν εμμονική (με 
όρους Krugman) αναγωγή των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων στην 
ανταγωνιστικότητα θεμιτοποίησαν μια μονολογική ατζέντα. Υπερχείλισε το πεδίο της 
ρηματικότητας και αποτυπώθηκε πολιτικά σε μια σειρά από Λόγους και Δράσεις, που 
συχνά έσπευσαν να της αποδώσουν διαστάσεις Αμετάθετου Όλου. Πολιτική χωρίς 
αξιολόγηση επίπτωσης (impact assessment) απλά πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες 
μεγιστοποίησης της οδύνης. H απλουστευτική επίκληση της απασχολησιμότητας και 
του reskilling (και η υπόρρητη υιοθέτηση της υπόθεσης της αναντιστοιχίας) ως 
βασικού «εργαλείου» για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων μορφών ανεργίας 
απέτρεψε μια ειλικρινέστερη διαχείριση του προβλήματος της ανεργίας σε 
συνδυασμό με την ικανοποίηση της (διαπιστωμένης) ανάγκης αλλαγής προτύπων 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (βλ. αναλυτικά Παπαδάκης, 2015 και 
Παπαδάκης & Δρακάκη, 2014: 50-54).

4. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της EU2020.

4.1. Συστατικά στοιχεία και βασικοί στόχοι. 

Στην ουσία πριν ολοκληρωθεί επισήμως η ΣτΛ ήδη από το 2009 είχε αρχίσει η 
διαδικασία διαμόρφωσης της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. και συγκεκριμένα της 
Europe2020 ή EU2020, η οποία και θεωρήθηκε εξαρχής συγκροτησιακή συνιστώσα 
του EU Recovery Plan.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη φάση σχεδιασμού και η εκκίνηση υλοποίησης της 
“EU2020” στα πεδία της εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρά τους σοβαρούς 
μετασχηματισμούς, διατηρεί την έμφαση στο reskilling και εντείνει την ανάγκη για 
ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. «Tο νέο “ET2020ˮ Work Programme και οι βασικές του 
προτεραιότητες, για άλλη μία φορά, συνιστούν τα μείζονα «εργαλεία» ανάκαμψης της 
οικονομίας, ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
της Ε.Ε. στις διεθνείς αγορές και κατ’ επέκταση της εξόδου της από την κρίση»
(European Commission, 2010b: 10 όπ. αναφ. στο Δρακάκη, 2015).

Το νέο πλαίσιο “υπολογίσιμων κανονικοτήτων” για την δια βίου μάθηση, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση της Στρατηγικής EU2020 προσδιορίστηκε από δυο 
σημαντικές αλλαγές: 
1. τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο εργαλείο πολιτικής, το Joint Assessment Framework 

(JAF) για τον βέλτιστο συντονισμό, για την διασφάλιση της συνεχούς και 

αποτελεσματικής συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων και της προόδου των 
κρατών-μελών (Παπαδάκης 2015: 14), ενώ

2. 2 από τις 5 τιμές-στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής που καθορίζουν τις 
πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία άλλαξαν πλήρως, ενώ 
και στους τρεις εναπομείναντες μετασχηματίστηκε είτε το περιεχόμενο είτε η
ποσοτική διάσταση (Παπαδάκης 2011: 933).

Ειδικότερα, οι δύο νέοι δείκτες αφορούν (βλ. αναλυτικά European Commission 2009: 
14):
 στην συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (που αντικαθιστά τον αντίστοιχο 

δείκτη για την Δευτεροβάθμια) και προσδιορίζεται ως στόχος το 40% του 
πληθυσμού των 30-34 χρονών έως το 2020. 

 στην συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, που αντικαθιστά τον δείκτη ο 
οποίος αφορά στους αποφοίτους στις θετικές επιστήμες και προσδιορίζεται στο
95% του πληθυσμού των παιδιών από την ηλικία των 4 ετών έως το έτος έναρξης 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020. 

Επίσης:
 Η διαρροή επεκτείνεται και στην κατάρτιση και αποσκοπείται πλέον να μειωθεί 

στο 10% συνολικά (εκπαίδευση και κατάρτιση) (βλ. αναλυτικά European
Commission, 2009: 76-78). 

 Ο δείκτης των low achievers επεκτείνεται από την αναγνωστική και σε άλλες 
μείζονες «βασικές ικανότητες» (key competences) δηλαδή στην μαθηματική 
ικανότητα και στην ικανότητα στις θετικές επιστήμες και ως τιμή-στόχος 
προσδιορίζεται το ποσοστό των «λειτουργικά αναλφάβητων» να πέσει κάτω από 
το 15% του πληθυσμού των 15χρόνων (βάσει και των συγκριτικών μετρήσεων του 
PISA του OECD) το 2020 (βλ. αναλυτικά European Commission, 2009: 84-88 και 
European Commission, 2011a: 17).

 Η τιμή-στόχος για τη συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση του ενήλικου πληθυσμού 
της Ε.Ε. εκτείνεται στο 15% από το 12,5% της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (βλ. 
αναλυτικά European Commission, 2009: 35-37).

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά, δυο εκ των βασικών δεικτών-
προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται στην κεντρική ατζέντα της EU 2020 (headline
targets – βλ. σχετικά Παπαδάκης 2015: 14) και συγκεκριμένα ο δείκτης, που αφορά 
στη διαρροή από την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ο δείκτης, που αφορά στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (European Commission, 2010a: 5 & European Commission,
2011a: 7).

Ένας από τους πλέον σημαίνοντες μετασχηματισμούς αφορά στην προτεραιοποίηση 
του δείκτη της Απασχολησιμότητας και της άμεσης συσχέτισης του με την 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009: 4, 
European Commission 2011a: 10, 56, 59 & 70-76). Η επιβάρυνση της κατάστασης 
των πραγμάτων αναφορικά με την νεανική ανεργία όσο και η ένθεση του δείκτη για 
τους Neets (δηλ. οι νέοι 15-24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης- βλ. αναλυτικότερα Παπαδάκης 2013: 15-75) ως 
μείζονος κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας καθιστούν ερμηνεύσιμη μια τέτοια 
εξέλιξη (βλ. European Commission, 2010b: 16-17, European Commission, 2011b: 1-
2).

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Οι βασικές αυτές πολιτικές προτεραιότητες, που κωδικοποιούνται στις 
προαναφερθείσες τιμές-στόχους ακολουθούνται από 17 σχετικούς δείκτες (core
indicators) με έμφαση μεταξύ άλλων να δίδεται σε δείκτες, οι οποίοι αφορούν στις 
δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC), στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στην ειδική αγωγή (SGIB, 2011: 5) και στις βασικές ικανότητες (European 
Commission 2007: 3).  

Αναφορικά με τον δείκτη της απασχολησιμότητας, συσχετίζεται οργανικά με 
παραμέτρους, όπως η μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
απασχόληση, με δείκτη μέτρησης την επιτυχία εύρεσης εργασίας σε 1, 2 και 3 χρόνια 
μετά την αποφοίτηση στα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και με ειδική αναφορά 
στους “low or no skilled” (βλ. European Commission, 2011c: 7-8). Η έμφαση στον 
δείκτη της απασχολησιμότητας των πρόσφατων αποφοίτων ερμηνεύεται και από το
Διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 2), το οποίο αποτυπώνει τη μείωση του 
ποσοστού απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων 20-34 ετών πριν και μετά την 
έλευση της οικονομικής κρίσης.

Διάγραμμα 2: Ποσοστό των νέων 20-34 ετών που εργάζονται κατά το διάστημα 
των 3 ετών από την αποφοίτησή τους, με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο

Πηγή: CRELL computations based on Eurostat, EU-LFS όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2011c: 7.

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε μία συνοπτική περιγραφή των νέων δεικτών και 
τιμών-στόχων (benchmarks) καθώς και των μετασχηματισμών/αλλαγών που επήλθαν 
μέσω της υλοποίησης του νέου προγράμματος εργασίας των K-M της Ε.Ε. στα πεδία 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (“Education and Training 2020”) στο πλαίσιο 
της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής “EU2020”. Αναμφισβήτητα οι προαναφερθείσες 
αλλαγές συνδέονται ευθέως με την έλευση της οικονομικής κρίσης και των νέων 
δυσμενών συνθηκών που διαμορφώθηκαν σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές 
εκφάνσεις του λειτουργικού πλαισίου της Ε.Ε και κατά συνέπεια στο βιοτικό επίπεδο 
των Ευρωπαίων πολιτών. 

4.2. Μια πρώτη αποτίμηση της εξέλιξης της νέας στρατηγικής: Για την 
κατάσταση των πραγμάτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ε.Ε. 

Παραδειγματικό σήμα της στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο 
πλαίσιο της EU2020 αποτελεί η στόχευση στη μείωση των ποσοστών της νεανικής 
ανεργίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως μέσω της VET και της ΔΒΜ. 
Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιοποιούνται 4 πεδία/ κατευθύνσεις με αναμενόμενα 
μακροοικονομικά οφέλη (βλ. αναλυτικά European Commission, 2012a: 2-3):

1. ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

2. ανάπτυξη των συστημάτων της μάθησης βασισμένα στην εργασία 
στοχεύοντας στη βελτίωση της μετάβασης από τη μάθηση στην 
απασχόληση (π.χ. πρακτική άσκηση, διττό σύστημα μάθησης, 
μαθητεία),

3. περαιτέρω ενίσχυση σύναψης εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και σπουδών,

4. ενίσχυση της κινητικότητας όλων των ατόμων μέσω του Erasmus
programme (European Commission, 2012a: 3). 

Παρόλες όμως τις συστάσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποτελέσματα 
αναφορικά με την πρόοδο των κρατών-μελών παραμένουν στάσιμα και μάλλον
αποθαρρυντικά σε σχέση με την επίτευξη των τιμών-στόχων και των βασικών 
δεικτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έως το 2020. Συγκεκριμένα:
Όσον αφορά στα άτομα που διαρρέουν πρόωρα από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, το 2013 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε 12% μόλις 0,7 ποσοστιαίες 
μονάδες από το 2012 και 2 ποσοστιαίες μονάδες από την τιμή-στόχο του 10% για το 
2020 (European Commission, 2014a: 31). Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 
ανάμεσα στις επιδόσεις των χωρών της Ε.Ε και το ποσοστό ανεργίας των πρόωρα 
διαρρεόντων είναι 41%, ενώ ο κίνδυνος πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης είναι 33,3% 
μεγαλύτερος για τους άνδρες, διπλάσιος για τους μη γηγενείς και 156,1% 
μεγαλύτερος για άτομα με αναπηρία. Με βάση τα προαναφερθέντα καθίσταται 
εμφανές ότι η κοινωνική ευπάθεια στο συγκεκριμένο δείκτη έχει την τάση να 
επισωρεύεται (βλ. (βλ. Wilkinson and Pickett, 2009 και Παπαδάκης & Κυβέλου 
2015) με επακόλουθες συνέπειες την διαβίωση κάτω από όριο της φτώχειας και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό αρκετών εκ των ατόμων που διαρρέουν πρόωρα από τα 
συστήματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (European Commission, 2014a: 8 & 
31) (Διάγραμμα 3).και τη διεύρυνση των ανισοτήτων, που απειλεί ευθέως την 
κοινωνική συνοχή (βλ. Green, Janmaat & Han, 2009: 4 και Green & Janmaat, 2012),.
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Οι βασικές αυτές πολιτικές προτεραιότητες, που κωδικοποιούνται στις 
προαναφερθείσες τιμές-στόχους ακολουθούνται από 17 σχετικούς δείκτες (core
indicators) με έμφαση μεταξύ άλλων να δίδεται σε δείκτες, οι οποίοι αφορούν στις 
δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC), στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στην ειδική αγωγή (SGIB, 2011: 5) και στις βασικές ικανότητες (European 
Commission 2007: 3).  

Αναφορικά με τον δείκτη της απασχολησιμότητας, συσχετίζεται οργανικά με 
παραμέτρους, όπως η μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
απασχόληση, με δείκτη μέτρησης την επιτυχία εύρεσης εργασίας σε 1, 2 και 3 χρόνια 
μετά την αποφοίτηση στα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και με ειδική αναφορά 
στους “low or no skilled” (βλ. European Commission, 2011c: 7-8). Η έμφαση στον 
δείκτη της απασχολησιμότητας των πρόσφατων αποφοίτων ερμηνεύεται και από το
Διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 2), το οποίο αποτυπώνει τη μείωση του 
ποσοστού απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων 20-34 ετών πριν και μετά την 
έλευση της οικονομικής κρίσης.

Διάγραμμα 2: Ποσοστό των νέων 20-34 ετών που εργάζονται κατά το διάστημα 
των 3 ετών από την αποφοίτησή τους, με βάση το εκπαιδευτικό τους επίπεδο

Πηγή: CRELL computations based on Eurostat, EU-LFS όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2011c: 7.
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της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (“Education and Training 2020”) στο πλαίσιο 
της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής “EU2020”. Αναμφισβήτητα οι προαναφερθείσες 
αλλαγές συνδέονται ευθέως με την έλευση της οικονομικής κρίσης και των νέων 
δυσμενών συνθηκών που διαμορφώθηκαν σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές 
εκφάνσεις του λειτουργικού πλαισίου της Ε.Ε και κατά συνέπεια στο βιοτικό επίπεδο 
των Ευρωπαίων πολιτών. 

4.2. Μια πρώτη αποτίμηση της εξέλιξης της νέας στρατηγικής: Για την 
κατάσταση των πραγμάτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ε.Ε. 

Παραδειγματικό σήμα της στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο 
πλαίσιο της EU2020 αποτελεί η στόχευση στη μείωση των ποσοστών της νεανικής 
ανεργίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως μέσω της VET και της ΔΒΜ. 
Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιοποιούνται 4 πεδία/ κατευθύνσεις με αναμενόμενα 
μακροοικονομικά οφέλη (βλ. αναλυτικά European Commission, 2012a: 2-3):

1. ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

2. ανάπτυξη των συστημάτων της μάθησης βασισμένα στην εργασία 
στοχεύοντας στη βελτίωση της μετάβασης από τη μάθηση στην 
απασχόληση (π.χ. πρακτική άσκηση, διττό σύστημα μάθησης, 
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3. περαιτέρω ενίσχυση σύναψης εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και σπουδών,

4. ενίσχυση της κινητικότητας όλων των ατόμων μέσω του Erasmus
programme (European Commission, 2012a: 3). 

Παρόλες όμως τις συστάσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποτελέσματα 
αναφορικά με την πρόοδο των κρατών-μελών παραμένουν στάσιμα και μάλλον
αποθαρρυντικά σε σχέση με την επίτευξη των τιμών-στόχων και των βασικών 
δεικτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έως το 2020. Συγκεκριμένα:
Όσον αφορά στα άτομα που διαρρέουν πρόωρα από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, το 2013 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε 12% μόλις 0,7 ποσοστιαίες 
μονάδες από το 2012 και 2 ποσοστιαίες μονάδες από την τιμή-στόχο του 10% για το 
2020 (European Commission, 2014a: 31). Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 
ανάμεσα στις επιδόσεις των χωρών της Ε.Ε και το ποσοστό ανεργίας των πρόωρα 
διαρρεόντων είναι 41%, ενώ ο κίνδυνος πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης είναι 33,3% 
μεγαλύτερος για τους άνδρες, διπλάσιος για τους μη γηγενείς και 156,1% 
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Διάγραμμα 3: Πρόωρα Διαρρέοντες από την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 
(2013)

Πηγή: Eurostat (LFS). Online data code: t2020_40 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 30.

Η δεύτερη τιμή-στόχος, η οποία, όπως και η μαθητική διαρροή, συμπεριλαμβάνεται
στους στρατηγικούς στόχους της “EU 2020”, δηλαδή το ποσοστό αποφοίτησης από 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανήλθε το 2013 στο 36,9% από 35,7% που βρισκόταν 
το 2012 (1,2 ποσοστιαίες μονάδες), πλησιάζοντας περαιτέρω την τιμή-στόχο του 40% 
(Εurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2013: 41 & European
Commission, 2014a: 35). To ποσοστό ήταν 26% υψηλότερο για τις γυναίκες, 10% για 
τους γηγενείς και 62,4% χαμηλότερο για άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον, η ζήτηση για 
high-skilled εργαζόμενους προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13% μέχρι το 2020
(European Commission, 2014a: 8) (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4: Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS). Online data code: t2020_41 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 35.

Η συμμετοχή των παιδιών (4+ έτη) στην προσχολική εκπαίδευση, για το 2012, 
ανήλθε στο 93,9%, το οποίο αποτελεί και ιστορικό υψηλό για την Ε.Ε. μόλις 1,1 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 95%: τιμή-στόχο για το 2020 (Eurostat (UOE). 
Online data code: tps00179 όπ. παρατ. στο European Commission, 2014a: 57). 

Σε σχέση με τους low achievers στις βασικές ικανότητες (ανάγνωση, μαθηματικά και 
θετικές επιστήμες) σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PISA 2012, για το 2012 ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος στην αναγνωστική ικανότητα μειώθηκε στο 17,8%, στα 
μαθηματικά στο 22,1% και στις θετικές επιστήμες στο 16,6% απέχοντας ωστόσο 
αρκετά από την τιμή-στόχο του 15%. Εξαίρεση αποτελεί, όπως και στο PISA 2009 η 
ικανότητα στις θετικές επιστήμες, η οποία πλησιάζει περισσότερο τη συγκεκριμένη 

τιμή-στόχο (OECD (PISA 2009 and 2012) όπ. παρατ. στο European Commission,
2014a: 43) (βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1: Low achievers (15 ετών) στην ικανότητα της ανάγνωσης, των 
μαθηματικών και των θετικών επιστημών ανά φύλο (2009 & 2012)

Πηγή: OECD (PISA 2009 and 2012) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014a:
43.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση
ύστερα από μία πολυετή στασιμότητα του δείκτη στο 9% περίπου αυξήθηκε το 2013 
στο 10,5%, δηλαδή 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο 
του 2010, απέχοντας ωστόσο πολύ από την επίτευξη της τιμής-στόχου για το 2020 
(15%).  (European Commission, 2014a: 77) (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5: Συμμετοχή ενηλίκων (25-64 ετών) στη Διά Βίου Μάθηση (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS). Online data code: trng_lfs_13 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 78.

Τέλος, το ποσοστό απασχόλησης για τους πρόσφατους αποφοίτους (ISCED 3-6) 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα καθώς εξακολουθεί να μειώνεται σταδιακά ανά έτος 
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης έως σήμερα. Συγκεκριμένα, από το 2008 έχει 



73

Διάγραμμα 3: Πρόωρα Διαρρέοντες από την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 
(2013)

Πηγή: Eurostat (LFS). Online data code: t2020_40 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 30.

Η δεύτερη τιμή-στόχος, η οποία, όπως και η μαθητική διαρροή, συμπεριλαμβάνεται
στους στρατηγικούς στόχους της “EU 2020”, δηλαδή το ποσοστό αποφοίτησης από 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανήλθε το 2013 στο 36,9% από 35,7% που βρισκόταν 
το 2012 (1,2 ποσοστιαίες μονάδες), πλησιάζοντας περαιτέρω την τιμή-στόχο του 40% 
(Εurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2013: 41 & European
Commission, 2014a: 35). To ποσοστό ήταν 26% υψηλότερο για τις γυναίκες, 10% για 
τους γηγενείς και 62,4% χαμηλότερο για άτομα με αναπηρίες. Επιπλέον, η ζήτηση για 
high-skilled εργαζόμενους προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13% μέχρι το 2020
(European Commission, 2014a: 8) (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4: Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS). Online data code: t2020_41 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 35.

Η συμμετοχή των παιδιών (4+ έτη) στην προσχολική εκπαίδευση, για το 2012, 
ανήλθε στο 93,9%, το οποίο αποτελεί και ιστορικό υψηλό για την Ε.Ε. μόλις 1,1 
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 95%: τιμή-στόχο για το 2020 (Eurostat (UOE). 
Online data code: tps00179 όπ. παρατ. στο European Commission, 2014a: 57). 

Σε σχέση με τους low achievers στις βασικές ικανότητες (ανάγνωση, μαθηματικά και 
θετικές επιστήμες) σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PISA 2012, για το 2012 ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος στην αναγνωστική ικανότητα μειώθηκε στο 17,8%, στα 
μαθηματικά στο 22,1% και στις θετικές επιστήμες στο 16,6% απέχοντας ωστόσο 
αρκετά από την τιμή-στόχο του 15%. Εξαίρεση αποτελεί, όπως και στο PISA 2009 η 
ικανότητα στις θετικές επιστήμες, η οποία πλησιάζει περισσότερο τη συγκεκριμένη 

τιμή-στόχο (OECD (PISA 2009 and 2012) όπ. παρατ. στο European Commission,
2014a: 43) (βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1: Low achievers (15 ετών) στην ικανότητα της ανάγνωσης, των 
μαθηματικών και των θετικών επιστημών ανά φύλο (2009 & 2012)

Πηγή: OECD (PISA 2009 and 2012) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014a:
43.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση
ύστερα από μία πολυετή στασιμότητα του δείκτη στο 9% περίπου αυξήθηκε το 2013 
στο 10,5%, δηλαδή 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο 
του 2010, απέχοντας ωστόσο πολύ από την επίτευξη της τιμής-στόχου για το 2020 
(15%).  (European Commission, 2014a: 77) (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5: Συμμετοχή ενηλίκων (25-64 ετών) στη Διά Βίου Μάθηση (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS). Online data code: trng_lfs_13 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 78.

Τέλος, το ποσοστό απασχόλησης για τους πρόσφατους αποφοίτους (ISCED 3-6) 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα καθώς εξακολουθεί να μειώνεται σταδιακά ανά έτος 
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης έως σήμερα. Συγκεκριμένα, από το 2008 έχει 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

74

μειωθεί κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες. Από 82% που είχε ανέλθει το 2008 μειώθηκε 
στο 78,3% το 2009, στο 77,4% το 2010 και στο 77,2% το 2011 ενώ συνέχισε την 
καθοδική του πορεία το 2012 με 75,7% καταλήγοντας το 2013 να μειωθεί στο 75,5%
και να απομακρυνθεί ακόμα πιο πολύ από την αντίστοιχη τιμή-στόχο του 82% για το 
2020 (European Commission, 2012b: 52, Eurostat (LFS, online data code 
edat_lfse_24) όπ. παρατ. στο European Commission, 2013: 57, Eurostat (LFS), online 
data code: edat_lfse_32 όπ. παρατ. στο European Commission, 2014a: 20)
(Διάγραμμα 6).

Διάγραμμα 6: Ποσοστά απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων 20-34 ετών 
(ISCED 3-6) (2013 & 2008)

Πηγή: Eurostat (LFS), online data code: edat_lfse_24 όπ. παρατ. στο European 
Commission, 2014a: 19.

Από τους προαναφερθέντες ευρωπαϊκούς μέσους όρους στους βασικούς δείκτες της 
νέας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια της “EU2020” καθίσταται 
σαφές ότι έως το 2020 οι περισσότερες τιμές-στόχοι δύσκολα θα επιτευχθούν (με 
εξαίρεση αυτές των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συμμετοχής στην 
προσχολική εκπαίδευση) (Παπαδάκης & Δρακάκη, 2014: 65). Στους περισσότερους 
δείκτες οι αποκλίσεις στις επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών είναι πολύ μεγάλες, 
ενώ όπως προαναφέρθηκε και εξεικονίζεται στους πίνακες και τα διαγράμματα η 
μείωση (π.χ. σχολική διαρροή) ή η αύξηση (π.χ. συμμετοχή στη ΔΒΜ) των 
ευρωπαϊκών μέσων όρων στην κατεύθυνση επίτευξης των τιμών-στόχων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση έως το 2020 οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις και στην 
μεγάλη πρόοδο που σημείωσαν ορισμένες χώρες και όχι όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Επιπλέον, τα αυξημένα ποσοστά της νεανικής ανεργίας– μία από τις μεγαλύτερες 
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης που πλήττει την Ε.Ε.– εξακολουθούν να 
παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά και να δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση στην Ε.Ε. τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εργασιακό και οικονομικό 
επίπεδο διευρύνοντας ολοένα και περισσότερο το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου
(βλ. House of Lords. European Union Committee, 2014: 16) διαμορφώνοντας πλέον 
ξεκάθαρα μία Ευρώπη (τουλάχιστον) δύο ταχυτήτων. Αναμφισβήτητα οι χώρες της 
νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία) επλήγησαν περισσότερο 
από την οικονομική κρίση, γεγονός που είχε ως επακόλουθο την κατακόρυφη 
μεταβολή, στις χώρες αυτές, των ποσοστών της νεανικής ανεργίας από το 2008 έως 
σήμερα (βλ. Διάγραμμα 7).

Διάγραμμα 7: Μεταβολή ποσοστών νεανικής ανεργίας (2008 & 2013), (ενεργός 
πληθυσμός / 15-24 ετών) (%)

Πηγή: Eurostat, EU-LFS [lfsa_urgan] όπ. παρατ. στο European Commission: 2015: 
48.

Παράλληλα με την αύξηση των ποσοστών της νεανικής ανεργίας σημειώνεται μία 
ανοδική τάση του πληθυσμού των ΝEETs (Young People Not in Education,
Employment or Training) δηλαδή των νέων 15-24 ετών που απουσιάζουν από την
εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση, η οποία ως επί το πλείστον αποτελεί 
απόρροια της οικονομικής ύφεσης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό NEETs στην Ε.Ε. από 
10,8% που ήταν το 2008 αυξήθηκε το 2013 στο 13% (2,2 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ 
στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Βουλγαρία τα ποσοστά των Neets έχουν πλέον 
υπερβεί το 20%. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία (περίπου 70%) των NEETs
στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ισπανία ήταν άνεργοι και έψαχναν για εργασία 
(European Commission, 2015: 48) ενώ το 2012 ο πληθυσμός των NEETs στην 
Ευρώπη ήταν πάνω από 7,5 εκατομμύρια (European Commission, 2012c :2).
Συν τοις άλλοις, ανασταλτικός παράγοντας επίτευξης των βασικών στοχεύσεων στην 
εκπαίδευση και στη κατάρτιση αποτελεί και η ολοένα αυξανόμενη προσφορά και 
ζήτηση εξειδικευμένου high-skilled ανθρώπινου δυναμικού (η αύξηση της 
προσφοράς για απασχόληση υψηλών προσόντων – skills supply- είναι υψηλότερη
από την αντίστοιχη της ζήτησης – skills demand-) και η παράλληλη μείωση της
ζήτησης για ανθρώπινο δυναμικό με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες (Παπαδάκης & 
Δρακάκη, 2014: 66 & European Commission, 2012b: 56-57). Αυτό οδηγεί 
αναπόφευκτα ένα σημαντικό ποσοστό από το συνολικό πληθυσμό των low-skilled
ατόμων στην ανεργία και στον κοινωνικό αποκλεισμό, ειδικά αν δεν κατευθυνθούν
στο reskilling και στη διά βίου μάθηση (βλ. Πίνακα 2).
Βάσει των προβλέψεων του Cedefop υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
2010-2020 θα υπάρξει μία θετική μεταβολή της τάξεως του 19% σε σχέση με τη 
ζήτηση high-qualified εργατικού δυναμικού και μείωση κατά 20,1% για άτομα με 
χαμηλού επιπέδου δεξιότητες (CEDEFOP skills forecasts (2012) όπ. παρατ. στο
European Commission, 2012b: 57). Επιπλέον, ένα πιο πρόσφατο σενάριο προβλέπει 
μελλοντικά από το 2013-2020 ότι η ζήτηση για υψηλών προσόντων απασχόληση θα 
αυξηθεί κατά 13%, ενώ η ζήτηση για εργαζόμενους χαμηλών δεξιοτήτων θα μειωθεί 
κατά 12% (European Commission, 2014a: 29).
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Πίνακας 2: Προσφερόμενες και Απαιτούμενες Δεξιότητες με βάση το επίπεδο 
των προσόντων

Πηγή: CEDEFOP skills forecasts (2012) όπ. παρατ. στο European Commission, 
2012b: 57.

Εν προκειμένω, η δυνητική συμβολή της Διά Βίου Μάθησης στην απόκτηση και 
επικαιροποίηση δεξιοτήτων και στο reskilling των ενηλίκων και συνακόλουθα στη 
διευκόλυνση της εισόδου των ατόμων στην απασχόληση όσο και στην διατήρηση της 
υπάρχουσας θέσης εργασίας ή ακόμα και στην ανέλιξη των εργαζομένων στην 
ιεραρχία δεν αμφισβητείται. Ωστόσο δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως πανάκεια για τη 
λύση ενός πολυπαραμετρικού προβλήματος, με εκτατικές διαστάσεις (όπως είναι η 
ανεργία). 
Αυτό τεκμαίρεται και από τα ίδια τα δεδομένα. Επί παραδείγματι, βάσει των 
πρόσφατων αποτελεσμάτων της Έρευνας για της Δεξιότητες Ενηλίκων [Adult 
Education Survey (AES)], η οποία αφορά στο έτος 2011, περίπου το 40% των 
ενηλίκων στην Ευρώπη συμμετέχει σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος. Στην πλειοψηφία τους σχεδόν οι συμμετέχοντες σε προγράμματα 
Διά Βίου Μάθησης είναι εργαζόμενοι με μόνιμη θέση απασχόλησης, νεαρής ηλικίας 
(25-34 ετών) με υψηλού επιπέδου προσόντα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ήδη 
αποκτηθείσες δεξιότητές τους. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η εκπαίδευση 
ενηλίκων είναι λιγότερο διαδεδομένη στις υποομάδες του πληθυσμού, οι οποίες έχουν 
περισσότερο ανάγκη τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα, 
καταγράφεται χαμηλή συμμετοχή άνεργων και ανενεργών ατόμων, χαμηλών 
δεξιοτήτων και μεγαλύτερης ηλικίας (European Commission, 2014a: 78) (Διάγραμμα 
8). 

Διάγραμμα 8: Συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση ανά εκπαιδευτικό 
επίπεδο, εργασιακό status, τύπο απασχόλησης, εθνικότητα & ηλικία (%) (2011)

Πηγή: Eurostat (AES, 2011) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014a: 80.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνουν την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα σε 
εκπαίδευση και την κατάρτιση (τουλάχιστον στους τομείς προτεραιότητας) στα 
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την έμφαση και της κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην βελτίωση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ε.Ε. και στην ομαλή μετάβαση 
των ατόμων στην εργασία, στο reskilling μέσω της προώθησης της Διά Βίου 
Μάθησης και στην αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης ως προληπτικό και αντισταθμιστικό μέτρο για την μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και για την επανένταξη
των ατόμων στην απασχόληση (στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη μείωση της νεανικής 
ανεργίας και κατ’ επέκταση στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού), οι 
αποκλίσεις που παρατηρούνται στις επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών καθώς και η 
οικονομική ύφεση και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί  τα 
τελευταία 6 χρόνια αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες επίτευξης των 
επιδιωκόμενων τιμών-στόχων για το 2020.
Και σίγουρα η κατίσχυση της οικονομικής αναφορικότητας στην τροπικότητα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και ευρύτερα η επικυριαρχία του ανελαστικού κανόνα 
της δημοσιονομικής προσαρμογής (ακριβέστερα πειθαρχίας), αποτρέπουν την τόσο 
απαραίτητη (με βάση και τα προαναφερθέντα) επαν-ανακάλυψη του ρόλου της 
δημόσιας πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως κοινωνική πολιτική. 
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5. Και με την Ελλάδα τι? 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Η Ελληνική Περίπτωση

5.1. Εισαγωγικά: Νεανική ανεργία, φτώχεια και κοινωνική ευπάθεια στους 
νέους. 

Αναμφισβήτητα η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν βαρύτατες και εμφανείς από τους πρώτους,
κιόλας, μήνες που αυτή έπληξε τη χώρα. Παρόλο, που σύμφωνα με μελέτη του 
Eurofound (2012) η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες «…που η οικονομική 
ύφεση επέφερε δραματικές επιπτώσεις και μεταβολές στον τομέα της απασχόλησης και 
κατά συνέπεια στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας των νέων…» (Eurofound,
2012: 39 & 41 όπ. αναφ. στο Δρακάκη, Παπαδάκης κ.ά., 2013: 224-225), εντούτοις 
τα επίσημα στατιστικά στοιχεία τόσο στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
όσο και της απασχόλησης και των ατόμων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας 
ανατρέπουν τον παραπάνω ισχυρισμό.
Συγκεκριμένα, με βάση τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Eurostat που 
δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2015, η νεανική ανεργία στην Ε.Ε.-28 ανήλθε τον 
Μάρτιο του 2015 στο 20,9%. Αν και στην Ελλάδα το ποσοστό της νεανικής ανεργίας
μειώθηκε στο 50,1% (Ιανουάριος 2015) από 50,8% που βρισκόταν τον Δεκέμβριο του 
2014 και στο 56,4% τον Μάρτιο του 2014 εξακολουθεί να βρίσκεται μαζί με την 
Ισπανία (50,1%: Μάρτιος 2015) στην πρώτη θέση της κατάταξης ανάμεσα στα 
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. σε σχέση με την νεανική ανεργία (Eurostat, 2015a:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6807651/3-30042015-AP-
EN.pdf/c619bed7-7d9d-4992-95c3-f84e91bfcc1d) (βλ. Πίνακα 3). Σε σχέση με το 
φύλο, τον Φεβρουάριο του 2015 στην Ελλάδα, υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά 
νεανικής ανεργίας στις γυναίκες (54,2%) σε σύγκριση με τους άνδρες (46,8%) 
(Eurostat, 2015b:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t
eilm021&language=en).

Πίνακας 3: Ποσοστά νεανικής ανεργίας στην Ε.Ε.-28 (Απρίλιος 2015)

Πηγή: Eurostat, 2015a: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6807651/3-
30042015-AP-EN.pdf/c619bed7-7d9d-4992-95c3-f84e91bfcc1d.

Ειδικότερα, σε επίπεδο περιφερειών για το διάστημα 2009-2013, παρόλο που η 
αύξηση των ποσοστών της νεανικής ανεργίας σε όλες τις περιφέρειες είναι 
αναμφισβήτητη, παρατηρείται μία σημαντική άνοδο των ποσοστών στην Κεντρική
Μακεδονία (2009: 28%, 2013: 62%), στη Δυτική Μακεδονία (2009: 34,8%, 2013: 
70,4%), στην Ήπειρο (2009: 34,7%, 2013: 67,4%) και στην Αττική (2009: 21,9%, 
2013: 60,6%) και μικρότερη στις νησιωτικές περιφέρειες (Eurostat, 2014:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/dat
a/database. (βλ. Πίνακα 4 και Παπαδάκης & Κυβέλου 2015).
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Πίνακας 4: Ποσοστά Νεανικής Ανεργίας (15-24 ετών) στην Ελλάδα (2009-2013) 
(σύνολο, %)

Πηγή: Eurostat, 2014: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/dat
a/database.

Επιπροσθέτως, το 2013 σε πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε., συγκεκριμένα στην Ελλάδα 
(35,7%), στη Βουλγαρία (48%), στη Ρουμανία (40,4%), στη Λετονία (35,1%) και 
στην Ουγγαρία (33,5%), περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού τους 
βρίσκονταν στο όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (risk of poverty or
social exclusion) (Eurostat, 2015c: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion). Κρίνεται 
σκόπιμο να αναφερθεί ότι η πτώση που σημείωσε το μεσαίο εισόδημα στην Ελλάδα 
μεταξύ 2012-2013 ήταν 12% και το ποσοστό του poverty income ανήλθε στο 23,1%. 
Με δεδομένη την αύξηση της νεανικής ανεργίας και την αλληλεπίδραση του δείκτη 
ορίου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με την κατανομή του 
εισοδήματος (Eurostat, 2015c: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion) από την έναρξη 
της οικονομικής κρίσης έως τα τελευταία στατιστικά δεδομένα που έχουν 
δημοσιευθεί, παρατηρείται μία εντυπωσιακά αυξητική μεταβολή του ποσοστού των 
νέων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
Ελλάδα.
Έτσι, ενώ το 2008 το ποσοστό της συγκεκριμένης ομάδας νέων ήταν 34,4%, επί του 
συνολικού πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας, το 2010 αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες (37,4%), φθάνοντας το 2012 στο 45,5% και το 2013 στο 47,9% του 
συνολικού πληθυσμού των νέων 15-24 ετών, με τις γυναίκες το 2013 να βρίσκονται 
σε δυσχερέστερη θέση από τους άνδρες,  49,5% και 46,3% αντίστοιχα (Eurostat,
2015d:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=Xh-
COntt4EC0LE6NP3EZMcVl194qck63kTewZvHo6eD4GILzZtyr!1434493676). 

5.2. Η κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση.

Σε ότι αφορά στις επιδόσεις της Ελλάδας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση (και 
πιο συγκεκριμένα στα πεδία προτεραιότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ατζέντα), η 
κατάσταση, βάσει των πλέον πρόσφατων στατιστικών στοιχείων (βλ. European
Commission, 2014b: 75), διαμορφώνεται ως εξής:
 Η συμμετοχή στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ποσοστό πτυχιούχων στις ηλικίες 30-

34) το 2013 αυξήθηκε στο 34,9%, έναντι του 28,6% το 2010, πολύ κοντά στην 
τιμή-στόχο του 40% της EU2020 και για πρώτη φορά πάνω από τον εθνικό της
στόχο του 32%, ενώ το ποσοστό των αλλοδαπών αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλό, μόλις 10,3% (Cedefop: 11 / EAC: 
5ab / European Survey on Language Competences (ESLC): 9f / Eurostat 
(COFOG): 8a / Eurostat (ISS): 9b / Eurostat (LFS): 1, 2, 6, 7 / Eurostat (UOE): 3, 
5, 8b, 9g, 12a, 13 / Global Entrepreneurship Monitor: 9e / IEA TIMSS: 9a / OECD 
(PIAAC): 9cd, 10 / OECD (PISA): 4 / OECD (TALIS): 12b όπ. παρατ. στο 
European Commission, 2014b: 75). 

 Το ποσοστό των πρόωρα διαρρεόντων από την εκπαίδευση μειώθηκε στο 10,1% 
το 2013, έναντι 13,5% το 2010, μόλις 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον εθνικό 
στόχο του 9,7%. Είναι αρκετά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. (12%) και 
απολύτως εγγύς στην τιμή-στόχο για το 2020 (European Commission, 2014b: 75).

 Το ποσοστό συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση ανήλθε από 68,9% το 2010 
στο 75,2% το 2013 απέχοντας κατά 18,7 ποσοστιαίες μονάδες από τον ευρωπαϊκό 
Μ.Ο. (93,9%) και 19,8 ποσοστιαίες μονάδες από την τιμή-στόχο (95%) για το 
2020. (ο.π.: 75).

 To ποσοστό απασχόλησης των «πρόσφατων» αποφοίτων της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης μειώθηκε στο μόλις 45,4% το 2013, από το ήδη χαμηλό 60,4% το 
2010, ενώ τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά είναι 80,9% και 82,7%. Το αντίστοιχο 
ποσοστό των medium- skilled (ISCED 3-4) είναι μόλις 29,7%, δηλαδή περίπου το 
μισό από αυτό που ήταν 3 χρόνια πριν (55,9%) και με τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. να 
είναι στο 69,5%. Στο σύνολό τους, το ποσοστό των πρόσφατων αποφοίτων 
(ISCED 3-6) μειώθηκε το 2013 στο 40% από 58,6% που βρισκόταν το 2010 
απέχοντας κατά πολύ από την τιμή-στόχο του 82% για το 2020 (ό.π.: 75).

 Τα ποσοστά των λειτουργικά αναλφάβητων (low achievers με βάση το PISA 2012
του OECD) έχουν αυξηθεί σε όλες τις κατηγορίες (ανάγνωση, μαθηματικά, θετικές 
επιστήμες) μεταξύ 2009 και 2012 απέχοντας κατά πολύ από τους αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς Μ.Ο. και την τιμή-στόχο για το 2020 (15%). Συγκεκριμένα: 
i) αναγνωστική ικανότητα 22,6% το 2012 από 21,3% το 2009 (ευρ. Μ.Ο. 17,8%), 
ii) μαθηματική ικανότητα 35,7% το 2012 από 30,3% το 2009 (ευρ. Μ.Ο.. 22,1%), 
iii) ικανότητα στις θετικές επιστήμες 25,5% το 2012 από 25,3% το 2009 (ευρ. 
Μ.Ο. 16,6%) (ό.π.: 75).

 Η συμμετοχή στη Διά Βίου Μάθηση εδώ και αρκετά χρόνια παραμένει 
καθηλωμένη  περί το 3%, ούσα μια από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. (3% το 2013 
έναντι 3,1% το 2010 και με ευρωπαϊκό Μ.Ο. να έχει αυξηθεί στο 10,5% (ό.π.: 75).

Εστιάζοντας στις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών/τριών, σύμφωνα με τα πρόσφατα 
αποτελέσματα του PISA 2012, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση από το 
τέλος της κατάταξης ανάμεσα στα Κ-Μ της Ε.Ε., δηλαδή πάνω από τη Ρουμανία, την 
Κύπρο και τη Βουλγαρία. Ενώ οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών/τριών σε όλα τα 
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πεδία είναι πολύ χαμηλότερες από το Μ.Ο. των αντίστοιχων επιδόσεων των 
χωρών/οικονομιών του ΟΟΣΑ (βλ. OECD, PISA 2012 όπ. παρατ. στο OECD 2014: 
5).

Ωστόσο, πέραν των χαμηλών επιδόσεων των Ελλήνων εφήβων (15 ετών), αυτό που 
έχει βαρύνουσα σημασία και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι οι απόψεις και οι στάσεις των Ελληνόπουλων για το σχολείο και τον 
ρόλο που επιτελεί.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η θέση από το τέλος ανάμεσα στις 64 
χώρες που έλαβαν μέρος στο PISA 2012 αναφορικά με το αν οι μαθητές είναι 
χαρούμενοι στο σχολείο, και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο (80%) των χωρών 
του ΟΟΣΑ (OECD, PISA 2012 Database; Figure III.1.2., όπ. παρατ. στο OECD,
2014: 21). Το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μαθητών δηλώνει ότι δεν 
νιώθουν χαρούμενοι στο σχολείο εγείρει σημαντικά ερωτήματα και 
προβληματισμούς τόσο ως προς το σχολικό περιβάλλον που υπάρχει σε εθνικό 
επίπεδο, τις υπηρεσίες και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχονται στα 
σχολεία, τις υφιστάμενες διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται, τα προγράμματα 
σπουδών όσο και για την υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική (βλ. για αυτό το θέμα 
αναλυτικότερα Kyridis, A., Papadakis, N., Fotopoulos, N., Chronopoulou A. & 
Zagkos. Ch. 2011: 1-19).

Προς επίρρωσιν των παραπάνω προβληματισμών ως προς την ποιότητα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ευρύτερα της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στην Ελλάδα και της σύνδεσής της με την απασχόληση, λειτουργούν τα κάτωθι 
δεδομένα ( έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί κυρίως τα τελευταία έτη από την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης και έπειτα):
 το υψηλό ποσοστό της νεανικής ανεργίας, το οποίο τον Ιανουάριου του 2015

ανήλθε στο 50,1% σημειώνοντας μεν μια πτώση σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 
του 2013 (60,5%), όπου έφθασε σε ιστορικό υψηλό, παραμένοντας ωστόσο σε 
δυσθεώρητα ύψη (Eurostat, 2015a:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6807651/3-30042015-AP-
EN.pdf/c619bed7-7d9d-4992-95c3-f84e91bfcc1d, Eurostat, 2015b:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pco
de=teilm021&language=en, καθώς επίσης και 

 τα υψηλά ποσοστά των NEETs (Young People Not in Education, Employment or 
Training). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ΝΕΕΤs
στην Ευρώπη. Το 2013 και το 2014 το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 20% και 
συγκεκριμένα ήταν 19,1% το 2014 (Eurostat, 2015e:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι ανοδικές τάσεις που σημειώθηκαν στον πληθυσμό των NEETs
στην Ελλάδα όπως και στη Βουλγαρία και στην Ιταλία, ήταν αποτέλεσμα της 
αύξησης των ποσοστών της νεανικής ανεργίας από την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης και έπειτα, με την πλειοψηφία σχεδόν των NEETs (περίπου 70%) στην 
Ελλάδα να είναι άνεργοι αλλά ενεργοί (European Commission, 2015: 48) και 
πάνω από το ¼ των Neets να είναι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (28,4%-
Drakaki, Papadakis, Kyridis, Papargyris 2014: 243), γεγονός που δίδει στην 
ελληνική πραγματικότητα μια ανησυχητική ιδιαιτερότητα (οι Neets συνήθως 
στην Ευρώπη είναι low-skilled), η οποία καταδεικνύει την περαιτέρω 

απονεύρωση της κοινωνικής δυναμικής των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(βλ. και Διάγραμμα 8).

Διάγραμμα 8: Ποσοστά ΝΕΕΤs στην E.E. (2008 & 2013)

Πηγή: Eurostat, EU-LFS data [edat_lfse_20] as cited in European Commission, 
2015: 17.

Ενώ όσον αφορά στη δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση εκτιμάται ότι είχε μειωθεί 
στο 3,02% του ΑΕΠ στο τέλος του 2013 (European Commission/ EACEA/ Eurydice,
2013: 32) και η αρνητική μεταβολή που σημείωσε από τον Ιούνιο του 2013 έως τον 
Ιούνιο του 2014 ήταν της τάξεως του -2,11% (βλ. αναλυτικά European Commission/
EACEA/ Eurydice, 2014: 4 & 30-31). Πρόκειται για ένα δεδομένο (οι αλλεπάλληλες 
περικοπές στη δημόσια δαπάνη σε όλο το φάσμα των συστημάτων της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης στην Ελλάδα) που δεν μπορεί παρά να συσχετισθεί με τις 
μειούμενες επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος (στις οποίες ήδη 
αναφερθήκαμε) και να εντείνει τον προβληματισμό και την ανησυχία. 

5.3. Το πεδίο παρέμβασης της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής5: Παθογένειες,
προβλήματα και προκλήσεις. 

Από τα προαναφερθέντα δεν είναι δύσκολο να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι παρά τις 
όποιες προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς για την μεταρρύθμιση και την 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση για τη 
σύνδεσή του με την απασχόληση με στόχο την ομαλή μετάβαση/ ή (και) επανένταξη 
των ατόμων στην εργασία, τα ελλείμματα σε λειτουργικό και θεσμικό επίπεδο 
παραμένουν, με την οικονομική ύφεση να πολλαπλασιάζει ακόμα περισσότερο τις 
παθογένειες του ήδη ασθενικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Και φυσικά ο 
διαρκής μετεωρισμός το μεταρρυθμιστικού εκκρεμούς στην εκπαίδευση (ίδιον της 
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ιστορικά) δεν συμβάλει σε αυτήν κατεύθυνση. 

Η αύξηση στις περικοπές των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση, από την 
έναρξη της οικονομικής κρίσης έως τώρα, αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό 
παράγοντα για την εμπράγματη προώθηση δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας 

5 Για την έννοια του πεδίου παρέμβασης της εκπαιδευτικής πολιτικής, βλ. και Γράβαρης 2005. 
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5 Για την έννοια του πεδίου παρέμβασης της εκπαιδευτικής πολιτικής, βλ. και Γράβαρης 2005. 



83

πεδία είναι πολύ χαμηλότερες από το Μ.Ο. των αντίστοιχων επιδόσεων των 
χωρών/οικονομιών του ΟΟΣΑ (βλ. OECD, PISA 2012 όπ. παρατ. στο OECD 2014: 
5).

Ωστόσο, πέραν των χαμηλών επιδόσεων των Ελλήνων εφήβων (15 ετών), αυτό που 
έχει βαρύνουσα σημασία και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής είναι οι απόψεις και οι στάσεις των Ελληνόπουλων για το σχολείο και τον 
ρόλο που επιτελεί.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η θέση από το τέλος ανάμεσα στις 64 
χώρες που έλαβαν μέρος στο PISA 2012 αναφορικά με το αν οι μαθητές είναι 
χαρούμενοι στο σχολείο, και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο (80%) των χωρών 
του ΟΟΣΑ (OECD, PISA 2012 Database; Figure III.1.2., όπ. παρατ. στο OECD,
2014: 21). Το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μαθητών δηλώνει ότι δεν 
νιώθουν χαρούμενοι στο σχολείο εγείρει σημαντικά ερωτήματα και 
προβληματισμούς τόσο ως προς το σχολικό περιβάλλον που υπάρχει σε εθνικό 
επίπεδο, τις υπηρεσίες και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχονται στα 
σχολεία, τις υφιστάμενες διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται, τα προγράμματα 
σπουδών όσο και για την υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική (βλ. για αυτό το θέμα 
αναλυτικότερα Kyridis, A., Papadakis, N., Fotopoulos, N., Chronopoulou A. & 
Zagkos. Ch. 2011: 1-19).

Προς επίρρωσιν των παραπάνω προβληματισμών ως προς την ποιότητα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ευρύτερα της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στην Ελλάδα και της σύνδεσής της με την απασχόληση, λειτουργούν τα κάτωθι 
δεδομένα ( έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί κυρίως τα τελευταία έτη από την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης και έπειτα):
 το υψηλό ποσοστό της νεανικής ανεργίας, το οποίο τον Ιανουάριου του 2015

ανήλθε στο 50,1% σημειώνοντας μεν μια πτώση σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 
του 2013 (60,5%), όπου έφθασε σε ιστορικό υψηλό, παραμένοντας ωστόσο σε 
δυσθεώρητα ύψη (Eurostat, 2015a:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6807651/3-30042015-AP-
EN.pdf/c619bed7-7d9d-4992-95c3-f84e91bfcc1d, Eurostat, 2015b:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pco
de=teilm021&language=en, καθώς επίσης και 

 τα υψηλά ποσοστά των NEETs (Young People Not in Education, Employment or 
Training). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ΝΕΕΤs
στην Ευρώπη. Το 2013 και το 2014 το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 20% και 
συγκεκριμένα ήταν 19,1% το 2014 (Eurostat, 2015e:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι ανοδικές τάσεις που σημειώθηκαν στον πληθυσμό των NEETs
στην Ελλάδα όπως και στη Βουλγαρία και στην Ιταλία, ήταν αποτέλεσμα της 
αύξησης των ποσοστών της νεανικής ανεργίας από την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης και έπειτα, με την πλειοψηφία σχεδόν των NEETs (περίπου 70%) στην 
Ελλάδα να είναι άνεργοι αλλά ενεργοί (European Commission, 2015: 48) και 
πάνω από το ¼ των Neets να είναι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (28,4%-
Drakaki, Papadakis, Kyridis, Papargyris 2014: 243), γεγονός που δίδει στην 
ελληνική πραγματικότητα μια ανησυχητική ιδιαιτερότητα (οι Neets συνήθως 
στην Ευρώπη είναι low-skilled), η οποία καταδεικνύει την περαιτέρω 

απονεύρωση της κοινωνικής δυναμικής των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(βλ. και Διάγραμμα 8).

Διάγραμμα 8: Ποσοστά ΝΕΕΤs στην E.E. (2008 & 2013)

Πηγή: Eurostat, EU-LFS data [edat_lfse_20] as cited in European Commission, 
2015: 17.
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2013: 32) και η αρνητική μεταβολή που σημείωσε από τον Ιούνιο του 2013 έως τον 
Ιούνιο του 2014 ήταν της τάξεως του -2,11% (βλ. αναλυτικά European Commission/
EACEA/ Eurydice, 2014: 4 & 30-31). Πρόκειται για ένα δεδομένο (οι αλλεπάλληλες 
περικοπές στη δημόσια δαπάνη σε όλο το φάσμα των συστημάτων της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης στην Ελλάδα) που δεν μπορεί παρά να συσχετισθεί με τις 
μειούμενες επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος (στις οποίες ήδη 
αναφερθήκαμε) και να εντείνει τον προβληματισμό και την ανησυχία. 

5.3. Το πεδίο παρέμβασης της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής5: Παθογένειες,
προβλήματα και προκλήσεις. 
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5 Για την έννοια του πεδίου παρέμβασης της εκπαιδευτικής πολιτικής, βλ. και Γράβαρης 2005. 
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παράγοντα για την εμπράγματη προώθηση δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας 

5 Για την έννοια του πεδίου παρέμβασης της εκπαιδευτικής πολιτικής, βλ. και Γράβαρης 2005. 
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του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Όμως δεν αποτελούν το 
μόνο σημείο ανάσχεσης. 

Πέραν των μειώσεων των δημόσιων δαπανών, η αδυναμία σχεδιασμού και 
υλοποίησης μίας ενιαίας, συνεκτικής και συγκροτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής 
από την προσχολική εκπαίδευση έως την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς επίσης και ο 
επίμονος (παραδοσιακά) συγκεντρωτισμός της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
καθιστούν δυσχερέστερη οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως:
 η υπολειμματική ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και κυρίως του τμήματος της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (job-related training), χωρίς 
εδραιωμένη παράδοση διάγνωσης αναγκών και στοχευμένου reskilling,

 η διαχρονική απουσία ενός αξιόπιστου και ισχυρού δικτύου τεχνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης,

 η ατελής μετάβαση στην μάθηση βασισμένη στις ικανότητες (competence-based
learning) και στην κουλτούρα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τα 
προβλήματα skills-mismatch (αναντιστοιχία δεξιοτήτων), που έχουν ήδη 
επισημανθεί από τα ΕΣΔΑ της προηγούμενης δεκαετίας

 το σοβαρό και επίμονο πρόβλημα των χαμηλών επιδόσεων στις βασικές 
ικανότητες και η διαχρονική αδυναμία αντιμετώπισης του (βλ. Πίνακας 5)

 η ελλειμματική και σε αρκετές περιπτώσεις αναχρονιστική ενδοσχολική 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και 

 η απουσία ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης εκροών μη-τυπικής και άτυπης 
μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της πρότερης επαγγελματικής εμπειρίας) πλήρως 
αντιστοιχισμένου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF),

αποτελούν χρόνια προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία 
αν δεν ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν και δεν δοθεί η δέουσα προσοχή για την άμεση 
επίλυσή τους, η διαιώνισή τους καθίσταται δεδομένη με προφανείς συνέπειες τόσο 
για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας όσο και για την διεύρυνση των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων.

Πίνακας 5: Οι προσπάθειες των Κ-Μ να βελτιώσουν τις επιδόσεις στις βασικές 
ικανότητες (Eurydice & European Commission)

Πηγή: EACEA/Eurydice (2012), Developing Key Competences at School in Europe;
EACEA/Eurydice (2011), Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and 
Practices; EACEA/Eurydice (2011), Mathematics Education in Europe: Common 
Challenges and National Policies; EACEA/Eurydice (2011), Science Education in 
Europe: National Policies, Practices and Research; EACEA/Eurydice (2013), Key 
Data on Teachers and School Leaders in Europe; EACEA/Eurydice (2012), Key Data 
on Education in Europe (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice), όπ. παρατ.
στο European Commission, 2014a: 45.

6. Αντί επιλόγου 

Είναι η εκπαίδευση το τελευταίο «οχυρό» του Κοινωνικού Κράτους σήμερα? Πόση 
κοινωνική ενσωμάτωση είναι εφικτή μέσω της εκπαίδευσης σε μια Κοινωνία 
Δεξιοτήτων (βλ. Παπαδάκης 2006)?
Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, παρά τη, μάλλον δειλή, «επαν-ανακάλυψη» της 
κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της EU2020, φαίνεται να 
εξακολουθεί να αρδεύεται από τα προτάγματα της ΣτΛ (η οποία πόρρω απέχει από το 
να θεωρηθεί επιτυχημένη) και να προτεραιοποιεί την οικονομική ορθολογικότητα στο 
σχεδιασμό και εφαρμογή της. 

Κι όμως, το ίδιο το κοινωνικό κόστος της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις 
επιπτώσεις της μονολογικής θεμελίωσης της ΣτΛ σε αξίες οικονομικού τύπου, 
καθιστούν αναγκαία την ουσιώδη «επαναφορά» της κοινωνικής ορθολογικότητας 
στο σχεδιασμό και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Κοντολογίς, την δραστική αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift). Κάτι τέτοιο όμως 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς βαθιές αλλαγές στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών
συνολικά. Πρόκειται για μια πρόκληση που δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει 
αναπάντητη. Είναι η ίδια η πραγματικότητα, που καθιστά κάτι τέτοιο παραπάνω από 
αναγκαίο. 
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη σχέση της δημιουργικής σκέψης και του Θεατρικού 
Παιχνιδιού ως διδακτικής μεθόδου.  

Κύριος στόχος της ήταν η διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Σπουδών, της 
Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου,  
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας, για την 
καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 

Η μέθοδος έρευνας που εφαρμόστηκε ήταν η πειραματική και ακολουθήθηκε ένα
ημιπειραματικό σχέδιο.   Η συνολική διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική 
ομάδα ήταν 36 διδακτικές ώρες. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε τη θετική συμβολή του  Θεατρικού Παιχνιδιού ως 
διδακτικής μεθόδου, στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών της πειραματικής 
ομάδας, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η θετική αυτή ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία 
μέσω του Θεατρικού Παιχνιδιού αποτελεί μια ένδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το βασικό 
ζητούμενο σήμερα, το πέρασμα από μια αναπαραγωγική μάθηση σε ένα δημιουργικό μαθησιακό 
περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργικότητα, Θεατρικό Παιχνίδι, διδασκαλία

1 Εισαγωγή

Ο Άντον Τσέχωφ, ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της ρωσικής λογοτεχνίας του 
19ου αιώνα, και θεατρικός συγγραφέας  που είχε καθοριστική επίδραση στην παγκόσμια 
δραματουργία, σε μια από τις συζητήσεις του με τον φίλο του Μαξίμ Γκόρκι λέει: «…Ο δάσκαλος 
πρέπει να είναι καλλιτέχνης, ερωτευμένος με το έργο του…» (Γκόρρκι, 2008). Χρησιμοποιώντας τη 
λέξη «καλλιτέχνης», ουσιαστικά τονίζει την ανάγκη για βαθιά κατανόηση της φύσης του παιδιού 
σε όλες της τις διαστάσεις. Να διακρίνεται, δηλαδή, από ένα ιδιαίτερο επίπεδο συναισθηματικής 
λογικής, ώστε να μπορεί να προχωρά από το φαίνεσθαι στο είναι του παιδιού. 

Παράλληλα σεβόμενος την ιδιαίτερη φύση κάθε παιδιού να μπορεί να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις και τους τρόπους που θα δίνουν τη δυνατότητα προσωπικής νοηματοδότησης και 
έκφρασης. Να «ενορχηστρώνει» τη διδασκαλία με τέτοιον τρόπο όπου όλοι οι «ήχοι» της φύσης 
του παιδιού να μπορούν να ακουστούν σε μια σύνθεση. 

Στη διαδικασία της εκπαίδευσης σπάνια μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη σύνθεση, αφού σε 
μεγάλο βαθμό απευθύνεται σε μια διάσταση της φύσης του παιδιού αυτή του νου. Οι τέχνες θα 
μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία μιας ισορροπημένης «ενορχήστρωσης», ιδιαίτερα όταν 
παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο παιδί και τη μάθηση. 

Γενικότερα, οι τέχνες, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη, αφού 
ενισχύουν τη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική του εξέλιξη του παιδιού (Sousa, 2006).
Η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει προταθεί και υλοποιείται με δύο μορφές. Η 
πρώτη αφορά την εισαγωγή τους ως αυτόνομα μαθήματα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και η δεύτερη 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



97

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Μαρία Κ. Κεφαλάκη
mkefalaki@edc.uoc.gr

Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου,
Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη σχέση της δημιουργικής σκέψης και του Θεατρικού 
Παιχνιδιού ως διδακτικής μεθόδου.  

Κύριος στόχος της ήταν η διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Σπουδών, της 
Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου,  
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας, για την 
καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 

Η μέθοδος έρευνας που εφαρμόστηκε ήταν η πειραματική και ακολουθήθηκε ένα
ημιπειραματικό σχέδιο.   Η συνολική διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική 
ομάδα ήταν 36 διδακτικές ώρες. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε τη θετική συμβολή του  Θεατρικού Παιχνιδιού ως 
διδακτικής μεθόδου, στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών της πειραματικής 
ομάδας, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η θετική αυτή ανταπόκριση των μαθητών στη διδασκαλία 
μέσω του Θεατρικού Παιχνιδιού αποτελεί μια ένδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το βασικό 
ζητούμενο σήμερα, το πέρασμα από μια αναπαραγωγική μάθηση σε ένα δημιουργικό μαθησιακό 
περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργικότητα, Θεατρικό Παιχνίδι, διδασκαλία

1 Εισαγωγή

Ο Άντον Τσέχωφ, ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της ρωσικής λογοτεχνίας του 
19ου αιώνα, και θεατρικός συγγραφέας  που είχε καθοριστική επίδραση στην παγκόσμια 
δραματουργία, σε μια από τις συζητήσεις του με τον φίλο του Μαξίμ Γκόρκι λέει: «…Ο δάσκαλος 
πρέπει να είναι καλλιτέχνης, ερωτευμένος με το έργο του…» (Γκόρρκι, 2008). Χρησιμοποιώντας τη 
λέξη «καλλιτέχνης», ουσιαστικά τονίζει την ανάγκη για βαθιά κατανόηση της φύσης του παιδιού 
σε όλες της τις διαστάσεις. Να διακρίνεται, δηλαδή, από ένα ιδιαίτερο επίπεδο συναισθηματικής 
λογικής, ώστε να μπορεί να προχωρά από το φαίνεσθαι στο είναι του παιδιού. 

Παράλληλα σεβόμενος την ιδιαίτερη φύση κάθε παιδιού να μπορεί να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις και τους τρόπους που θα δίνουν τη δυνατότητα προσωπικής νοηματοδότησης και 
έκφρασης. Να «ενορχηστρώνει» τη διδασκαλία με τέτοιον τρόπο όπου όλοι οι «ήχοι» της φύσης 
του παιδιού να μπορούν να ακουστούν σε μια σύνθεση. 

Στη διαδικασία της εκπαίδευσης σπάνια μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη σύνθεση, αφού σε 
μεγάλο βαθμό απευθύνεται σε μια διάσταση της φύσης του παιδιού αυτή του νου. Οι τέχνες θα 
μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία μιας ισορροπημένης «ενορχήστρωσης», ιδιαίτερα όταν 
παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο παιδί και τη μάθηση. 

Γενικότερα, οι τέχνες, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη, αφού 
ενισχύουν τη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική του εξέλιξη του παιδιού (Sousa, 2006).
Η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει προταθεί και υλοποιείται με δύο μορφές. Η 
πρώτη αφορά την εισαγωγή τους ως αυτόνομα μαθήματα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και η δεύτερη 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

98

αφορά τη χρήση των τεχνών στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων του σχολείου, 
εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της μάθησης (Schiller, 2000). 

Υπάρχουν αρκετές ερευνητικές μελέτες που εξετάζουν τ’ αποτελέσματα της εφαρμογής των 
αυτόνομων προγραμμάτων τεχνών στην εκπαίδευση και των προγραμμάτων που ενσωματώνουν τις 
έννοιες και τις δεξιότητες που εμπεριέχουν οι τέχνες σε άλλα μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών. 
Οι μελέτες αυτές έχουν συμπεράνει ότι τα ισχυρότερα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα 
προγράμματα που ενσωματώνουν τις τέχνες  στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων των 
Προγραμμάτων Σπουδών. 

Εμπλέκουν τα παιδιά κιναισθητικά και συναισθηματικά στα μαθήματα, τα προωθούν ν’ 
αλληλεπιδράσουν με μια ιδέα, έναν χαρακτήρα ή μια έννοια, με αποτέλεσμα μια βαθύτερη 
κατανόηση και μάθηση (Jonson, 1998). Παράλληλα, εφόσον κρατούν και μέσα στη διδακτική 
διαδικασία τα στοιχεία της φαντασίας και της επινόησης μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργική 
ικανότητα των παιδιών.

Η δημιουργική διάσταση στη Θεατρική Αγωγή και ιδιαίτερα στο Θεατρικό Παιχνίδι 
ενυπάρχει από τη στιγμή που το παιδί μπορεί να επινοεί, απελευθερώνοντας τη φαντασία του και 
συνθέτοντας ποικίλες πληροφορίες και ερεθίσματα σε μια νέα  παραγωγή. Η παραγωγή αυτή 
μπορεί να είναι στιγμιαία, ή να προχωρά σε παραπάνω επεξεργασία. Παράλληλα, η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης στα ερεθίσματα, η έξοδος από τους κατεστημένους τρόπους συμπεριφοράς που 
καθηλώνουν τη φαντασία, χωρίς το φόβο του ανταγωνισμού, της κριτικής και της αξιολόγησης, το
κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συμμετοχής, μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις για την 
ενεργοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων του παιδιού (Κουρετζής, 1991:31). Ακόμη, μέσα από 
τις διαδικασίες της επιλογής και της αφαίρεσης, το παιδί οδηγείται σε  νέες συνθέσεις ή 
ανασυνθέσεις της εσωτερικής του ή εξωτερικής πραγματικότητας (Κουρετζής, ό.π.:51), επινοεί 
«πρόσωπα», ιστορίες, νέους χειρισμούς αντικειμένων, δίνει λύση σε προβλήματα που προκύπτουν, 
δημιουργεί ένα «ορατό» πρόσωπο της φαντασίας του, ελέγχοντας και κρίνοντας παράλληλα αυτά 
που το ίδιο δημιουργεί (Άλκηστις, 2000:52). Μέσα σ’ ένα κλίμα ελευθερίας, ισότητας και 
συμμετοχής, χωρίς λογοκρισία, ο/η δάσκαλος/α δρώντας και ο/η ίδιος/α δημιουργικά, επινοώντας 
εκ νέου τις παιδαγωγικές του/ης προσεγγίσεις, ενθαρρύνοντας  και κεντρίζοντας τα παιδιά, μπορεί 
να παρέχει τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δημιουργικότητας (Beauchamp, 1998). 

2 Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη

Η δημιουργικότητα, «η οποία είναι ένα διακριτό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους» 
(Unesco, 2005) αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Στην προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας 
έχουν τεθεί διάφορα ερωτήματα που αφορούν τη φύση της όπως: έχει  ψυχολογική ή κοινωνική 
διάσταση, είναι κάθε νέα ιδέα δημιουργική ή όχι και ποια είναι η διαφορά τους, η δημιουργική 
διαδικασία είναι ίδια στις τέχνες και στις επιστήμες, ποια είναι η πορεία της σκέψης στη 
δημιουργική ανακάλυψη, τα δημιουργικά άτομα χρειάζονται διαφορετικά από τον μέσο άνθρωπο 
χαρακτηριστικά, έχουν διαφορετικές προσωπικότητες αυτοί που επιδεικνύουν καλλιτεχνικά και 
επιστημονικά δημιουργικά έργα, μπορεί να μετρηθεί η δημιουργικότητα, πώς και από ποιον
(Boden, 1996); Τα ερωτήματα αυτά, θέτουν συνοπτικά τους βασικούς προβληματισμούς από τους 
οποίους εκπορεύονται οι προσπάθειες ορισμού της έννοιας.   Από τις προσπάθειες αυτές έχουν 
προκύψει τέσσερις κύριες κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες μελετάται και ερευνάται το φαινόμενο. 
Οι κατευθύνσεις αυτές προσεγγίζουν τη δημιουργικότητα είτε ως προϊόν, είτε ως πορεία, ή τη 
μελετούν από την πλευρά της δημιουργικής προσωπικότητας, ή του περιβάλλοντος ανάπτυξής της 
(Runko, 1997:ix . Ξανθάκου, 1998:29). Έτσι, ανάλογα πού δίνεται η έμφαση, στην παραγωγή, στην 
πορεία ή στην εμπειρία, σε κάθε ορισμό τονίζονται, αντίστοιχα, τα στοιχεία του νέου και χρήσιμου, 
του διαφορετικού, αλλά παραγωγικού, του εμπνευσμένου και του ενυπάρχοντος (Σάλλα-
Δοκουμετζίδη, 1996:35). Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές προτείνουν το μη ορισμό της 

δημιουργικότητας. Θεωρούν ότι η δημιουργικότητα δεν μπορεί να οριστεί, διότι παραμένει κάτι 
άγνωστο, για το οποίο γνωρίζουμε πολύ λίγα (Amabile, 1996:19).

Σύμφωνα με μια ολιστική ματιά η δημιουργικότητα είναι ένα παγκόσμιο και καθολικό 
φαινόμενο, το οποίο συνδέεται στενά με το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον και επηρεάζεται 
από αυτό, πηγάζει από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αποτελεί μια συγκεκριμένη 
νοητική διεργασία, έχει αποτέλεσμα μια νέα, χρήσιμη και κατάλληλη παραγωγή για το άτομο ή/και 
για μια τουλάχιστον κοινωνική ομάδα. (Ξανθάκου, ό.π:33). Όταν ο άνθρωπος μπορεί να την 
εκφράζει, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής του ζωής είτε μέσα από καλλιτεχνικά ή επιστημονικά 
επιτεύγματα, νιώθει πιο γεμάτος, πιο ισορροπημένος ως προσωπικότητα, μέσα σ’ ένα πνεύμα 
αυτοπραγμάτωσης. Σώμα, νους, συναίσθημα ισορροπούν μέσα από τη διαδικασία δημιουργικής 
δράσης.

Η δημιουργική σκέψη αποτελεί το βασικό συστατικό της δημιουργικότητας. Σύμφωνα με 
τους Barron και Harrington (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997:151-152), ο ορισμός της μπορεί να 
οριοθετηθεί μέσα από τρεις οπτικές: ως σκέψη, δηλαδή νοητική διεργασία που οδηγεί στην 
παραγωγή δημιουργικών προϊόντων, ως ιδιαίτερος τρόπος επίλυσης προβλημάτων και ως 
ικανότητα που μπορεί να μετρηθεί μέσα από την επίδοση σε ορισμένου τύπου έργα. Με βάση 
αυτούς τους παράγοντες προκύπτει και ο ορισμός της δημιουργικής σκέψης, πάνω στον οποίο 
βασίστηκε και η παρούσα μελέτη. Ο ορισμός αυτός προσδιορίζει τη δημιουργική σκέψη «ως την 
τάση του ατόμου να είναι διαρκώς και ενεργά ευαισθητοποιημένο στα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, ανοιχτό στην εμπειρία και την πληροφορία, έτσι ώστε να διατυπώνει πολλές και 
ποικίλες ιδέες ή υποθέσεις, να συνδυάζει ή να μετασχηματίζει τα διάφορα περιεχόμενα και να παράγει 
νέα, πρωτότυπα, κατάλληλα προσαρμοσμένα και επεξεργασμένα προϊόντα» (Ξανθάκου, ό.π.:43).

3 Το Θεατρικό Παιχνίδι

Η εισαγωγή του Θεάτρου στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει  και συνεχίζει να απασχολεί έως 
σήμερα τους ανθρώπους του Θεάτρου και τους παιδαγωγούς. Η συνάντηση αυτή αναδεικνύει την 
παιδαγωγική διάσταση του Θεάτρου και έχει προκαλέσει πολλές αμφισημίες και προβληματισμούς 
ως προς τη σχέση, το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις μεθόδους εφαρμογής του. Το Θέατρο στην 
εκπαίδευση εντάσσεται  στο γενικότερο πλαίσιο της σχέσης του Θεάτρου με τα παιδιά και τους 
νέους. Ο προβληματισμός για το ρόλο των παιδιών όταν έρχονται σε επαφή με το θέατρο μέσα από
παραστάσεις – είναι ηθοποιοί, μαθητές ή παιδιά; – και για τις ευκαιρίες έκφρασης και δημιουργικής 
δράσης που παρέχουν, παράλληλα με άλλους παράγοντες που έδρασαν κατά τη διάρκεια του 20ο

αιώνα, συντέλεσαν στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων ως προς την πρακτική του Θεάτρου από τα 
παιδιά.

Η θεατρική εμψύχωση με τα παιδιά είναι αποτέλεσμα αυτών των αναζητήσεων, αρκετά 
πρόσφατο. Αποτελεί το μέσο, με το οποίο η σχέση Θεάτρου και παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί 
κάτω από το πρίσμα της δημοκρατικοποίησης του Θεάτρου και του δικαιώματος του παιδιού στο 
δικό του λόγο και έκφραση. Έτσι, οι άνθρωποι του Θεάτρου ανέπτυξαν ορισμένες πρακτικές 
εμψύχωσης, με τις οποίες θεωρούν ότι είναι πιθανόν ικανές να φέρουν τα παιδιά και τους νέους πιο 
κοντά στην τέχνη τους. Παράλληλα, οι παιδαγωγοί ανέπτυξαν ένα σύνολο από δραστηριότητες 
έκφρασης, τις οποίες δανείστηκαν από το Θέατρο και την εκπαίδευση του ηθοποιού, χωρίς όμως να 
αποβλέπουν σε αυτό. Η προσέγγιση αυτή των παιδαγωγών είναι απόρροια προβληματισμών 
σχετικά με ορισμένες έννοιες του Θεάτρου. Για παράδειγμα,  η έννοια του ρόλου, στην εφαρμογή 
του στα παιδιά, έχει διαφορετικά όρια απ’ ό,τι στο Θέατρο, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν έχουν 
ακόμη θεμελιώσει την προσωπικότητά τους, ώστε να μπορούν να τροφοδοτήσουν άλλους 
χαρακτήρες. Οι έννοιες της παραγωγής και της παράστασης, επίσης, έχουν διαφορετική λειτουργία 
στην παιδαγωγική τους διάσταση.

Η θεατρική εμψύχωση με τα παιδιά εκδηλώνεται μέσα από πολυάριθμες μεθόδους, οι οποίες 
συνδέονται κυρίως με την προσωπικότητα αυτών που τις εμπνεύστηκαν και αυτών που τις 
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δημιουργικότητας. Θεωρούν ότι η δημιουργικότητα δεν μπορεί να οριστεί, διότι παραμένει κάτι 
άγνωστο, για το οποίο γνωρίζουμε πολύ λίγα (Amabile, 1996:19).

Σύμφωνα με μια ολιστική ματιά η δημιουργικότητα είναι ένα παγκόσμιο και καθολικό 
φαινόμενο, το οποίο συνδέεται στενά με το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον και επηρεάζεται 
από αυτό, πηγάζει από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αποτελεί μια συγκεκριμένη 
νοητική διεργασία, έχει αποτέλεσμα μια νέα, χρήσιμη και κατάλληλη παραγωγή για το άτομο ή/και 
για μια τουλάχιστον κοινωνική ομάδα. (Ξανθάκου, ό.π:33). Όταν ο άνθρωπος μπορεί να την 
εκφράζει, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής του ζωής είτε μέσα από καλλιτεχνικά ή επιστημονικά 
επιτεύγματα, νιώθει πιο γεμάτος, πιο ισορροπημένος ως προσωπικότητα, μέσα σ’ ένα πνεύμα 
αυτοπραγμάτωσης. Σώμα, νους, συναίσθημα ισορροπούν μέσα από τη διαδικασία δημιουργικής 
δράσης.

Η δημιουργική σκέψη αποτελεί το βασικό συστατικό της δημιουργικότητας. Σύμφωνα με 
τους Barron και Harrington (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997:151-152), ο ορισμός της μπορεί να 
οριοθετηθεί μέσα από τρεις οπτικές: ως σκέψη, δηλαδή νοητική διεργασία που οδηγεί στην 
παραγωγή δημιουργικών προϊόντων, ως ιδιαίτερος τρόπος επίλυσης προβλημάτων και ως 
ικανότητα που μπορεί να μετρηθεί μέσα από την επίδοση σε ορισμένου τύπου έργα. Με βάση 
αυτούς τους παράγοντες προκύπτει και ο ορισμός της δημιουργικής σκέψης, πάνω στον οποίο 
βασίστηκε και η παρούσα μελέτη. Ο ορισμός αυτός προσδιορίζει τη δημιουργική σκέψη «ως την 
τάση του ατόμου να είναι διαρκώς και ενεργά ευαισθητοποιημένο στα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, ανοιχτό στην εμπειρία και την πληροφορία, έτσι ώστε να διατυπώνει πολλές και 
ποικίλες ιδέες ή υποθέσεις, να συνδυάζει ή να μετασχηματίζει τα διάφορα περιεχόμενα και να παράγει 
νέα, πρωτότυπα, κατάλληλα προσαρμοσμένα και επεξεργασμένα προϊόντα» (Ξανθάκου, ό.π.:43).

3 Το Θεατρικό Παιχνίδι
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νέους. Ο προβληματισμός για το ρόλο των παιδιών όταν έρχονται σε επαφή με το θέατρο μέσα από
παραστάσεις – είναι ηθοποιοί, μαθητές ή παιδιά; – και για τις ευκαιρίες έκφρασης και δημιουργικής 
δράσης που παρέχουν, παράλληλα με άλλους παράγοντες που έδρασαν κατά τη διάρκεια του 20ο
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κάτω από το πρίσμα της δημοκρατικοποίησης του Θεάτρου και του δικαιώματος του παιδιού στο 
δικό του λόγο και έκφραση. Έτσι, οι άνθρωποι του Θεάτρου ανέπτυξαν ορισμένες πρακτικές 
εμψύχωσης, με τις οποίες θεωρούν ότι είναι πιθανόν ικανές να φέρουν τα παιδιά και τους νέους πιο 
κοντά στην τέχνη τους. Παράλληλα, οι παιδαγωγοί ανέπτυξαν ένα σύνολο από δραστηριότητες 
έκφρασης, τις οποίες δανείστηκαν από το Θέατρο και την εκπαίδευση του ηθοποιού, χωρίς όμως να 
αποβλέπουν σε αυτό. Η προσέγγιση αυτή των παιδαγωγών είναι απόρροια προβληματισμών 
σχετικά με ορισμένες έννοιες του Θεάτρου. Για παράδειγμα,  η έννοια του ρόλου, στην εφαρμογή 
του στα παιδιά, έχει διαφορετικά όρια απ’ ό,τι στο Θέατρο, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν έχουν 
ακόμη θεμελιώσει την προσωπικότητά τους, ώστε να μπορούν να τροφοδοτήσουν άλλους 
χαρακτήρες. Οι έννοιες της παραγωγής και της παράστασης, επίσης, έχουν διαφορετική λειτουργία 
στην παιδαγωγική τους διάσταση.

Η θεατρική εμψύχωση με τα παιδιά εκδηλώνεται μέσα από πολυάριθμες μεθόδους, οι οποίες 
συνδέονται κυρίως με την προσωπικότητα αυτών που τις εμπνεύστηκαν και αυτών που τις 
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εφαρμόζουν. Παράλληλα, υπάρχει μια ποικιλία όρων που σχετίζονται με την κατεύθυνση αυτή. 
Όροι όπως, Δραματικό παιχνίδι, Θεατρική εμψύχωση, Σωματική ή Δραματική έκφραση, Δράμα 
(Δημιουργικό, Εκπαιδευτικό, κ.α.) εμπεριέχουν καθένας τη δική του πραγματικότητα (Beauchamp,
ό.π.:30, 33, 52-53, 61). Στην Ελλάδα, εκτός από τους παραπάνω όρους, εκείνοι που κυρίως 
χρησιμοποιούνται και εμπεριέχουν ο καθένας τη δική του μεθοδολογική προσέγγιση, είναι 
Θεατρικό Παιχνίδι (Κουρετζής, 1983 . Κουρετζής, 1989 . Κουρετζής, 1991) και Δραματική Τέχνη 
στην Εκπαίδευση – όρος που αποδίδει στα Ελληνικά τον όρο Drama in Education (DIE), τον οποίο 
υιοθέτησαν οι Αγγλοσάξονες τη δεκαετία του 1960 (Άλκηστις, 2000:18), ή Εκπαιδευτικό Δράμα, 
κ.α..

Το Θεατρικό Παιχνίδι συγκαταλέγεται στις μεθόδους θεατρικής εμψύχωσης με τα παιδιά. 
Αποτελεί τον πιο οικείο τρόπο προσέγγισης του Θεάτρου για το παιδί, αφού κυρίαρχο στοιχείο του 
είναι το παιχνίδι (Κουρετζής, 1983). Είναι ένα «δημιουργικό συμβάν» που παρέχει στα παιδιά 
άμεση ικανοποίηση. Στηρίζεται σε τέσσερα  επίπεδα, το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το αισθητικό 
και το παιδευτικό. Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και δομείται από τέσσερις φάσεις (Κουρετζής, 
1991.:31,17,70-71):
 Α΄ φάση: Της απελευθέρωσης
 Β΄ φάση: Της αναπαραγωγής
 Γ΄ φάση: Του σκηνικού αυτοσχεδιασμού
 Δ΄ φάση: Της ανάλυσης

Η διττή φύση του Θεατρικού Παιχνιδιού ως παιδαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα 
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων που δίνουν κυρίως έμφαση στη μια ή την άλλη πλευρά.
Κάθε κατεύθυνση όμως – παιδαγωγική ή θεατρική – μπορεί να περιλαμβάνει την άλλη, από τη 
στιγμή που τα κοινά σημεία των μεθόδων αυτών είναι ο αυτοσχεδιασμός, η καλλιέργεια της 
φαντασίας, η αυτοέκφραση, η επικοινωνία και η συνεργασία. Σύμφωνα με τον Γεωργουσόπουλο, 
«…στο χώρο του θεατρικού παιχνιδιού, μιας παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας…η 
γνώση, η ψυχολογία και η φαντασία πρέπει να ισορροπούν, ώστε να προκαλείται η δημιουργική 
ικανότητα των παιδιών» (στο Κουρετζής, ό.π.:11).

Η πρώτη εμφάνιση του Θεατρικού Παιχνιδιού στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
έγινε το 1989 (Π.Δ. 486/1989 ΦΕΚ 208Α) στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Η 
επίσημη  εισαγωγή του Θεατρικού Παιχνιδιού στην Δημοτική Εκπαίδευση γίνεται το 1990 (Π.Δ. 
132/10-4-1990) στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής.

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) το Θεατρικό 
Παιχνίδι εντάσσεται στο μάθημα του Θεάτρου και αναφέρεται στους «άξονες γνωστικού 
περιεχομένου», στην Α΄ και Β ΄Δημοτικού. Επίσης, αναφέρεται μαζί με τον αυτοσχεδιασμό και 
στην Ε΄τάξη (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002, τομ.α: 157-158).

Το Θεατρικό Παιχνίδι από την επίσημη εισαγωγή του στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, παρόλο που εντάσσεται στο χώρο της Αισθητικής 
Αγωγής ως ξεχωριστό αντικείμενο, προτείνεται να  χρησιμοποιείται και ως διδακτική μέθοδος.

Μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας το Θεατρικό Παιχνίδι αποτελεί μια βιωματική προσέγγιση 
της γνώσης, όπου το σώμα λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα αναπτύσσονται όλες οι 
διαστάσεις του σε γνωστικό, κοινωνικο – συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. Το 
εξωτερικό γίγνεσθαι σε διαρκή αλληλεπίδραση με το εσωτερικό καταλήγει στη σωματική έκφραση, 
όπου ο λόγος, οι λέξεις δεν είναι ο μοναδικός τρόπος έκφρασης και μάλιστα αναπαραγωγικής 
μορφής.  Το παιδί μέσα από το παιχνίδι και τη σύμβαση του ρόλου εκφράζει σκέψεις και 
συναισθήματα. Δρα, επικοινωνεί, και αλληλοεπιδρά με τα άλλα παιδιά.

Οι έννοιες, οι ιδέες, η πληροφορίες, «σωματοποιούνται» γίνονται ορατές, εξ-εικονίζονται. Ο 
«ενσώματος» αυτός στοχασμός και αίσθηση αποτελεί το γόνιμο έδαφος να ανακαλυφθεί και να 
αναδυθεί η γνώση, ως αποτέλεσμα πολυεπίπεδης επεξεργασίας από το παιδί νοητικής, 
συναισθηματικής, ψυχοκινητικής, αισθητικής. «Αλήθεια … πώς αντιλαμβάνεται την απεραντοσύνη 
του κόσμου ένα μυρμήγκι… τι να σημαίνει το ουρλιαχτό ενός λύκου…. πώς αισθάνεται η μονάδα 

όταν συναντά την εικοσάδα….. ή το κλάσμα σε σχέση με τον ακέραιο; Τι να σκέφτονταν οι 
άνθρωποι πριν τη μάχη του Μαραθώνα…».

Καθώς στο Θεατρικό Παιχνίδι δεν δίνονται στο παιδί οδηγίες για το πώς θα εκφράσει ή θα 
παίξει κάποιο ρόλο που αναδύεται από την επεξεργασία των πληροφοριών και εννοιών του 
διδακτικού αντικειμένου, οι ρόλοι επινοούνται και εμπεριέχουν το προσωπικό στοιχείο. Η 
διαδικασία αυτή βοηθά τα παιδιά στην κατανόηση, στη σύνδεσή τους με το διδακτικό αντικείμενο 
σε πολλαπλά επίπεδα, πλέον αποκτούν μια σχέση μαζί του, και του προσδίδουν ένα προσωπικό 
νόημα και ερμηνεία. 

Ο αυτοσχεδιασμός που κυριαρχεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο βοηθά στην επινόηση και 
ανάδυση νέων ιδεών. Η σύνθεση των ιδεών, για τη δημιουργία ενός οργανωμένου σκηνικού 
αυτοσχεδιασμού, ως τελική φάση του Θεατρικού Παιχνιδιού, βοηθά τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν 
μεταξύ τους, να αντιληφθούν τις ενδεχόμενες πολλαπλές ερμηνείες της ίδιας έννοιας, ιδέας, 
πληροφορίας και να συνθέσουν μέσα από τη διαδικασία της επιλογής και της αφαίρεσης.

4 Η έρευνα: Προβληματική, μεθοδολογία, συμπεράσματα

Παρόλο που οι τέχνες και η δημιουργικότητα στο σχολείο συνήθως έχουν θετική συνάφεια, η 
απλή ενασχόληση με αυτές δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Ο 
τρόπος επαφής των παιδιών με αυτές παίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας. Η παροχή επιλογών, η εξασφάλιση αυτονομίας και προσωπικής έκφρασης, η 
ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και της σύνθεσης ιδεών, ο πειραματισμός, η ενίσχυση της 
επιμονής, είναι βασικά συστατικά της καλλιέργειας της δημιουργικότητας μέσα από τις τέχνες 
(Sharp, Le Mi tais, 2000). 

Η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής 
σκέψης στην εφαρμογή του στη διδακτική διαδικασία, σε ένα καθαρά δηλαδή διδακτικό πλαίσιο, 
έχει αναδειχτεί και ερευνητικά από την παρούσα μελέτη. Η εφαρμογή του Θεατρικού Παιχνιδιού 
έγινε στη διδασκαλία δύο μαθημάτων των Κοινωνικών Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου.

Η κύρια υπόθεση της έρευνας ήταν ότι το Θεατρικό Παιχνίδι ως διδακτική μέθοδος στα 
μαθήματα της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Γ΄τάξη του Δημοτικού σχολείου 
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 
Επιπλέον διαμορφώθηκαν και τέσσερις επιμέρους υποθέσεις που αφορούσαν στη σχέση του 
Θεατρικού Παιχνιδιού  με τη νοητική ευχέρεια, τη νοητική ευλυγισία, την ποιότητα και την 
πρωτοτυπία των ιδεών των μαθητών, τα οποία είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά της δημιουργικής 
σκέψης. 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας εφαρμόστηκε το «ημιπειραματικό σχέδιο με 
προέλεγχο σε ισοδύναμες φυσικές ομάδες» (Βάμβουκας, 2002:184-185) ή, όπως αλλιώς αναφέρεται, 
ο «σχεδιασμός με μη ισοδύναμη ομάδα» (Thomas, Nelson, 2003:467) ή  «σχέδιο της μη ισοδύναμης 
ομάδας ελέγχου» (Cohen, Manion, Morisson, 2008.:367-368). Η ερευνητική αυτή μεθοδολογία 
συγκαταλέγεται στον οιονεί πειραματικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει δύο ή και 
περισσότερες ομάδες, χωρίς τυχαία συγκρότηση, όπως είναι οι τάξεις των σχολείων. 

Στη μια ομάδα, η οποία αποτέλεσε την πειραματική, έγινε παρέμβαση με την εισαγωγή της 
ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή του Θεατρικού Παιχνιδιού ως διδακτικής μεθόδου, ενώ στην 
άλλη ομάδα, η οποία αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου, δε έγινε καμία παρέμβαση. Στο τέλος της 
παρέμβασης έγινε επανέλεγχος των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής και στα δύο ομάδες. 

Για τη  συλλογή των δεδομένων επιλέχτηκαν ένα γλωσσικό και ένα εικονογραφημένο τεστ
που αφορούν την αποκλίνουσα σκέψη.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των τεστ ήταν η ποσότητα των ιδεών (νοητική ευχέρεια), η 
ποικιλία των ιδεών (νοητική ευελιξία), η ποιότητα των ιδεών και η πρωτοτυπία. Η συνολική 
διάρκεια της παρέμβασης, δηλαδή η εισαγωγή της ανεξάρτητης μεταβλητής στην πειραματική 
ομάδα, ήταν 36 διδακτικές ώρες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 31 συναντήσεις. Το μέγεθος του 
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εφαρμόζουν. Παράλληλα, υπάρχει μια ποικιλία όρων που σχετίζονται με την κατεύθυνση αυτή. 
Όροι όπως, Δραματικό παιχνίδι, Θεατρική εμψύχωση, Σωματική ή Δραματική έκφραση, Δράμα 
(Δημιουργικό, Εκπαιδευτικό, κ.α.) εμπεριέχουν καθένας τη δική του πραγματικότητα (Beauchamp,
ό.π.:30, 33, 52-53, 61). Στην Ελλάδα, εκτός από τους παραπάνω όρους, εκείνοι που κυρίως 
χρησιμοποιούνται και εμπεριέχουν ο καθένας τη δική του μεθοδολογική προσέγγιση, είναι 
Θεατρικό Παιχνίδι (Κουρετζής, 1983 . Κουρετζής, 1989 . Κουρετζής, 1991) και Δραματική Τέχνη 
στην Εκπαίδευση – όρος που αποδίδει στα Ελληνικά τον όρο Drama in Education (DIE), τον οποίο 
υιοθέτησαν οι Αγγλοσάξονες τη δεκαετία του 1960 (Άλκηστις, 2000:18), ή Εκπαιδευτικό Δράμα, 
κ.α..

Το Θεατρικό Παιχνίδι συγκαταλέγεται στις μεθόδους θεατρικής εμψύχωσης με τα παιδιά. 
Αποτελεί τον πιο οικείο τρόπο προσέγγισης του Θεάτρου για το παιδί, αφού κυρίαρχο στοιχείο του 
είναι το παιχνίδι (Κουρετζής, 1983). Είναι ένα «δημιουργικό συμβάν» που παρέχει στα παιδιά 
άμεση ικανοποίηση. Στηρίζεται σε τέσσερα  επίπεδα, το ψυχολογικό, το κοινωνικό, το αισθητικό 
και το παιδευτικό. Χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και δομείται από τέσσερις φάσεις (Κουρετζής, 
1991.:31,17,70-71):
 Α΄ φάση: Της απελευθέρωσης
 Β΄ φάση: Της αναπαραγωγής
 Γ΄ φάση: Του σκηνικού αυτοσχεδιασμού
 Δ΄ φάση: Της ανάλυσης

Η διττή φύση του Θεατρικού Παιχνιδιού ως παιδαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα 
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων που δίνουν κυρίως έμφαση στη μια ή την άλλη πλευρά.
Κάθε κατεύθυνση όμως – παιδαγωγική ή θεατρική – μπορεί να περιλαμβάνει την άλλη, από τη 
στιγμή που τα κοινά σημεία των μεθόδων αυτών είναι ο αυτοσχεδιασμός, η καλλιέργεια της 
φαντασίας, η αυτοέκφραση, η επικοινωνία και η συνεργασία. Σύμφωνα με τον Γεωργουσόπουλο, 
«…στο χώρο του θεατρικού παιχνιδιού, μιας παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας…η 
γνώση, η ψυχολογία και η φαντασία πρέπει να ισορροπούν, ώστε να προκαλείται η δημιουργική 
ικανότητα των παιδιών» (στο Κουρετζής, ό.π.:11).

Η πρώτη εμφάνιση του Θεατρικού Παιχνιδιού στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
έγινε το 1989 (Π.Δ. 486/1989 ΦΕΚ 208Α) στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Η 
επίσημη  εισαγωγή του Θεατρικού Παιχνιδιού στην Δημοτική Εκπαίδευση γίνεται το 1990 (Π.Δ. 
132/10-4-1990) στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής.

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) το Θεατρικό 
Παιχνίδι εντάσσεται στο μάθημα του Θεάτρου και αναφέρεται στους «άξονες γνωστικού 
περιεχομένου», στην Α΄ και Β ΄Δημοτικού. Επίσης, αναφέρεται μαζί με τον αυτοσχεδιασμό και 
στην Ε΄τάξη (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002, τομ.α: 157-158).

Το Θεατρικό Παιχνίδι από την επίσημη εισαγωγή του στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, παρόλο που εντάσσεται στο χώρο της Αισθητικής 
Αγωγής ως ξεχωριστό αντικείμενο, προτείνεται να  χρησιμοποιείται και ως διδακτική μέθοδος.

Μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας το Θεατρικό Παιχνίδι αποτελεί μια βιωματική προσέγγιση 
της γνώσης, όπου το σώμα λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα αναπτύσσονται όλες οι 
διαστάσεις του σε γνωστικό, κοινωνικο – συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. Το 
εξωτερικό γίγνεσθαι σε διαρκή αλληλεπίδραση με το εσωτερικό καταλήγει στη σωματική έκφραση, 
όπου ο λόγος, οι λέξεις δεν είναι ο μοναδικός τρόπος έκφρασης και μάλιστα αναπαραγωγικής 
μορφής.  Το παιδί μέσα από το παιχνίδι και τη σύμβαση του ρόλου εκφράζει σκέψεις και 
συναισθήματα. Δρα, επικοινωνεί, και αλληλοεπιδρά με τα άλλα παιδιά.

Οι έννοιες, οι ιδέες, η πληροφορίες, «σωματοποιούνται» γίνονται ορατές, εξ-εικονίζονται. Ο 
«ενσώματος» αυτός στοχασμός και αίσθηση αποτελεί το γόνιμο έδαφος να ανακαλυφθεί και να 
αναδυθεί η γνώση, ως αποτέλεσμα πολυεπίπεδης επεξεργασίας από το παιδί νοητικής, 
συναισθηματικής, ψυχοκινητικής, αισθητικής. «Αλήθεια … πώς αντιλαμβάνεται την απεραντοσύνη 
του κόσμου ένα μυρμήγκι… τι να σημαίνει το ουρλιαχτό ενός λύκου…. πώς αισθάνεται η μονάδα 

όταν συναντά την εικοσάδα….. ή το κλάσμα σε σχέση με τον ακέραιο; Τι να σκέφτονταν οι 
άνθρωποι πριν τη μάχη του Μαραθώνα…».

Καθώς στο Θεατρικό Παιχνίδι δεν δίνονται στο παιδί οδηγίες για το πώς θα εκφράσει ή θα 
παίξει κάποιο ρόλο που αναδύεται από την επεξεργασία των πληροφοριών και εννοιών του 
διδακτικού αντικειμένου, οι ρόλοι επινοούνται και εμπεριέχουν το προσωπικό στοιχείο. Η 
διαδικασία αυτή βοηθά τα παιδιά στην κατανόηση, στη σύνδεσή τους με το διδακτικό αντικείμενο 
σε πολλαπλά επίπεδα, πλέον αποκτούν μια σχέση μαζί του, και του προσδίδουν ένα προσωπικό 
νόημα και ερμηνεία. 

Ο αυτοσχεδιασμός που κυριαρχεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο βοηθά στην επινόηση και 
ανάδυση νέων ιδεών. Η σύνθεση των ιδεών, για τη δημιουργία ενός οργανωμένου σκηνικού 
αυτοσχεδιασμού, ως τελική φάση του Θεατρικού Παιχνιδιού, βοηθά τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν 
μεταξύ τους, να αντιληφθούν τις ενδεχόμενες πολλαπλές ερμηνείες της ίδιας έννοιας, ιδέας, 
πληροφορίας και να συνθέσουν μέσα από τη διαδικασία της επιλογής και της αφαίρεσης.

4 Η έρευνα: Προβληματική, μεθοδολογία, συμπεράσματα

Παρόλο που οι τέχνες και η δημιουργικότητα στο σχολείο συνήθως έχουν θετική συνάφεια, η 
απλή ενασχόληση με αυτές δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Ο 
τρόπος επαφής των παιδιών με αυτές παίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας. Η παροχή επιλογών, η εξασφάλιση αυτονομίας και προσωπικής έκφρασης, η 
ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και της σύνθεσης ιδεών, ο πειραματισμός, η ενίσχυση της 
επιμονής, είναι βασικά συστατικά της καλλιέργειας της δημιουργικότητας μέσα από τις τέχνες 
(Sharp, Le Mi tais, 2000). 

Η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής 
σκέψης στην εφαρμογή του στη διδακτική διαδικασία, σε ένα καθαρά δηλαδή διδακτικό πλαίσιο, 
έχει αναδειχτεί και ερευνητικά από την παρούσα μελέτη. Η εφαρμογή του Θεατρικού Παιχνιδιού 
έγινε στη διδασκαλία δύο μαθημάτων των Κοινωνικών Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου.

Η κύρια υπόθεση της έρευνας ήταν ότι το Θεατρικό Παιχνίδι ως διδακτική μέθοδος στα 
μαθήματα της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος στη Γ΄τάξη του Δημοτικού σχολείου 
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. 
Επιπλέον διαμορφώθηκαν και τέσσερις επιμέρους υποθέσεις που αφορούσαν στη σχέση του 
Θεατρικού Παιχνιδιού  με τη νοητική ευχέρεια, τη νοητική ευλυγισία, την ποιότητα και την 
πρωτοτυπία των ιδεών των μαθητών, τα οποία είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά της δημιουργικής 
σκέψης. 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας εφαρμόστηκε το «ημιπειραματικό σχέδιο με 
προέλεγχο σε ισοδύναμες φυσικές ομάδες» (Βάμβουκας, 2002:184-185) ή, όπως αλλιώς αναφέρεται, 
ο «σχεδιασμός με μη ισοδύναμη ομάδα» (Thomas, Nelson, 2003:467) ή  «σχέδιο της μη ισοδύναμης 
ομάδας ελέγχου» (Cohen, Manion, Morisson, 2008.:367-368). Η ερευνητική αυτή μεθοδολογία 
συγκαταλέγεται στον οιονεί πειραματικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει δύο ή και 
περισσότερες ομάδες, χωρίς τυχαία συγκρότηση, όπως είναι οι τάξεις των σχολείων. 

Στη μια ομάδα, η οποία αποτέλεσε την πειραματική, έγινε παρέμβαση με την εισαγωγή της 
ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή του Θεατρικού Παιχνιδιού ως διδακτικής μεθόδου, ενώ στην 
άλλη ομάδα, η οποία αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου, δε έγινε καμία παρέμβαση. Στο τέλος της 
παρέμβασης έγινε επανέλεγχος των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής και στα δύο ομάδες. 

Για τη  συλλογή των δεδομένων επιλέχτηκαν ένα γλωσσικό και ένα εικονογραφημένο τεστ
που αφορούν την αποκλίνουσα σκέψη.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των τεστ ήταν η ποσότητα των ιδεών (νοητική ευχέρεια), η 
ποικιλία των ιδεών (νοητική ευελιξία), η ποιότητα των ιδεών και η πρωτοτυπία. Η συνολική 
διάρκεια της παρέμβασης, δηλαδή η εισαγωγή της ανεξάρτητης μεταβλητής στην πειραματική 
ομάδα, ήταν 36 διδακτικές ώρες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 31 συναντήσεις. Το μέγεθος του 
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δείγματος ήταν 40 μαθητές, από τους οποίους οι 20 ανήκαν στην πειραματική ομάδα και οι 
υπόλοιποι 20 στην ομάδα ελέγχου. Η πειραματική διδακτική διαδικασία βασίστηκε σε 
συγκεκριμένα πλάνα εργασίας, τα οποία είχαν σχεδιαστεί ξεχωριστά για κάθε μάθημα και κάθε 
διδακτική ενότητα, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη ύλη που έπρεπε να διδαχθεί. Τα μαθήματα 
σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τη δομική συγκρότηση των τεσσάρων φάσεων όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω.

Ως γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων είναι ότι το Θεατρικό Παιχνίδι ως 
διδακτική μέθοδος στα δύο μαθήματα των Κοινωνικών Σπουδών, της Ιστορίας και της Μελέτης 
Περιβάλλοντος, της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, συνέβαλε στην ανάπτυξη της δημιουργικής 
σκέψης των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Η κύρια υπόθεση, δηλαδή, της έρευνας 
επαληθεύτηκε. 

Έτσι, η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει μια ένδειξη των δυνατοτήτων του 
Θεατρικού Παιχνιδιού ως διδακτικού εργαλείου για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των 
μαθητών που εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων «έγχυσης». Το πλαίσιο αυτό 
προτείνεται ως το καταλληλότερο για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Cropley, 1997), ώστε 
να αποφεύγονται οι αυτοματοποιημένες συμπεριφορές από τους μαθητές. 

Εκτός, όμως, από τα συμπεράσματα που μπορούν να διεξαχθούν από τα αποτελέσματα στα 
τεστ αποκλίνουσας σκέψης, οι δυνατότητες, του Θεατρικού Παιχνιδιού αναφορικά με την 
καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των μαθητών γίνονταν φανερές και  κάθε φορά που 
εφαρμόζονταν η διδακτική παρέμβαση. Το κλίμα της τάξης, η επικοινωνία, η αισθητική του χώρου,
αλλά κυρίως η διάθεση των μαθητών, άλλαζε προσδίδοντας μια αίσθηση χαράς και δημιουργίας. 

Σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, τα παιδιά περίμεναν με χαρά τα μαθήματα αυτά και πολύ 
συχνά συζητούσαν τι είχαν κάνει, ή τι άλλο θα μπορούσαν να έχουν κάνει στους σκηνικούς 
αυτοσχεδιασμούς τους, ή συνέχιζαν κάποιες δράσεις του μαθήματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια 
μαθήτρια στην ομαδική συνέντευξη – συζήτηση που έγινε στο τέλος των μαθημάτων ανέφερε «… 
με βοήθησε… και έπαιζα (εννοεί το μάθημα) κάθε μέρα στη μαμά μου, στο σπίτι….».

Τα παιδιά σύντομα αντιλήφθηκαν τους κανόνες, ώστε να μπορούν να παίζουν και να 
συνεργάζονται αρμονικά και έδειξαν υψηλό βαθμό αυτοσυγκέντρωσης, αλλά και συνεργασίας. Οι 
αυτοσχεδιασμοί τους σταδιακά γίνονταν περισσότερο επεξεργασμένοι και εμπλουτίζονταν συνεχώς 
σε αισθητικό, αλλά και φαντασιακό επίπεδο. 

Σημαντικό είναι ότι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια 
των δράσεων λειτουργούσε από τα παιδιά ένα είδος «αυτορύθμισης», καθώς αθόρυβα και μερικές 
φορές και αθέατα από τους άλλους  επέλυαν τις πιθανές πρακτικές ή άλλης φύσης δυσκολίες. Είναι 
ενδεικτική η απάντηση που έδωσε ένας μαθητής στην ερώτηση της ερευνήτριας για το πώς
αντιμετώπιζαν το πρόβλημα που παρουσιάζονταν κάποιες φορές στους σκηνικούς τους 
αυτοσχεδιασμούς, ένας μαθητής να εναλλάσσει ρόλους συνεχώς που πιθανόν να μην ήταν σχετικοί 
με τη ροή της δράσης. Η απάντηση που δόθηκε ήταν: «Το βρίσκαμε εκείνη τη στιγμή. Όταν το 
άλλαζαν προσπαθούσαμε στη σκηνή να βρούμε κάτι για να κάνει κι αυτός...». 

Η συνεχής ροή των ιδεών, ο αυτοσχεδιασμός, η αισθητική καλλιέργεια, η ανακάλυψη πολλών 
και διαφορετικών τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας και η συναισθηματική εγγύτητα των 
μαθητών της πειραματικής ομάδας αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός 
κλίματος κατάλληλου για δημιουργική ανάπλαση των εννοιών και των γνώσεων που λάμβαναν τα 
παιδιά στα μαθήματα. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δασκάλα της τάξης, τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας, τα τεστ 
που διεξήχθησαν για την αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
πειραματικής διδασκαλίας και την τελική βαθμολογία της δασκάλας στο Γ΄ τρίμηνο στα μαθήματα 
της παρέμβασης, τα παιδιά βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε επίπεδο γνώσεων. 

Ακόμη, γίνονταν εμφανές μέσα από τη συζήτηση – συνέντευξη ότι η διδασκαλία του 
μαθήματος σε βιωματικό επίπεδο, μέσα από το Θεατρικό Παιχνίδι, ενίσχυσε τόσο στη μνημονική 
αποτύπωση όσο και την καλύτερη κατανόηση. Ένα παιδί στην ερώτηση για το πώς βοήθησε το 

Θεατρικό Παιχνίδι στην τάξη, όταν μελετούσε στο σπίτι το μάθημα, απάντησε:  «Να τα 
ξεκαθαρίσω» και «Να τα θυμάμαι».

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αξιοποίηση του Θεατρικού Παιχνιδιού σε 
διδακτικό επίπεδο, ως μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά για 
δημιουργική ανάπλαση της γνώσης, η οποία πλέον λειτουργεί ως ερέθισμα και όχι ως αυτοσκοπός. 

Βέβαια, για να γίνει αυτό, το Θεατρικό Παιχνίδι ως μέθοδος θα πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συστηματικής και όχι προαιρετικής εκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Επίσης, 
είναι απαραίτητο να έρθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή με τη μέθοδο αυτή το ίδιο συστηματικά, με 
επαρκούς διάρκειας επιμορφωτικά σεμινάρια, βιωματικού χαρακτήρα. Διότι, η απλή γνώση της 
δομής που διέπει το Θεατρικό Παιχνίδι και των τεχνικών του, η οποία μπορεί να προέλθει 
ενδεχομένως από την απλή ανάγνωση βιβλίων, δε βοηθά το μελλοντικό ή τωρινό εκπαιδευτικό με 
σιγουριά, εγκυρότητα και άνεση να παίξει το ρόλο του εμψυχωτή, να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις 
ευκαιρίες μάθησης χρησιμοποιώντας το ως διδακτικό εργαλείο, να δρα και ο ίδιος δημιουργικά,
ενισχύοντας έτσι τη δημιουργικότητα των μαθητών του.
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Περίληψη

Οι αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή επέδρασαν καταλυτικά 
στο ελληνικό σχολείο. Η δημιουργία ενός σχολείου που προάγει την κοινωνική 
δικαιοσύνη και ισότητα, την ανεκτικότητα και το σεβασμό, προκειμένου οι 
μαθητές να αποκτήσουν τα νοητικά και συναισθηματικά εφόδια για να 
αντιμετωπίζουν τις ιστορικές αλλαγές, αποκτά βαρύνουσα και επείγουσα 
σημασία. Μέσω του θεάτρου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
επεξεργάζονται, να φαντάζονται και να αντιμετωπίζουν κριτικά την κοινωνική 
τους πραγματικότητα. Ιδιαίτερα, η μέθοδος του Θεάτρου του Καταπιεσμένου 
(ΘτΚ) είναι μια καλλιτεχνική-παιδαγωγική μέθοδο που δεν κρίνει, δεν 
επιβάλλει, αλλά προσφέρει ερεθίσματα για τη συνειδητοποίηση και τη 
χειραφέτηση και συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών. Η εθνογραφική 
ερευνητική προσέγγιση ανέδειξε τη μέθοδο του ΘτΚ όχι μόνο ως παιδαγωγικό 
και καλλιτεχνικό εργαλείο αλλά και ερευνητική μέθοδο που διέτρεχε όλα τα 
στάδια της έρευνας: την παραγωγή και τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση 
και την ερμηνεία. 

Λέξεις- Κλειδιά: θέατρο, εθνογραφία, εκπαίδευση, συνειδητοποίηση.

1 Εισαγωγή

Το θέατρο στο πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής, μέσω των τεχνικών του 
ΘτΚ, λειτουργεί ως εργαλείο διαλόγου και αναστοχασμού, έκφρασης και διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων, ελευθερίας και δημοκρατίας. Θεωρώντας ότι οι μαθητές του
σήμερα είναι οι πολίτες του αύριο, διερευνώ πως το θέατρο συντελεί στη 
διαμόρφωση πολιτών ικανών να προσπαθούν την αλλαγή σε προσωπικό ,τοπικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Το θεωρητικό πλαίσιο δεν επιβλήθηκε στα δεδομένα, αλλά 
προέκυψε μέσα από την επεξεργασία των παραγόμενων δεδομένων και τη θεωρητική 
ευαισθησία της ερευνήτριας, στηριζόμενη περισσότερο σε μία επαγωγική λογική. 
Επιζητώ να ερμηνεύσω και να κατανοήσω ό,τι προέκυψε από τα εμπειρικά δεδομένα 
και λιγότερο να τα αξιολογήσω. Η έρευνα εντάσσεται στο ρεύμα της κριτικής-
αναστοχαστικής εθνογραφίας όπου ο ερευνητής-εκπαιδευτικός συνδιαλέγεται και 
αλληλεπιδρά με τους μαθητές του, διευκολύνοντας την χειραφέτηση και την 
απελευθερωτική πορεία των μαθητών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις (Carspecken,
1996).
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Στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων του τρέχοντος σχολικού έτους 
(2014-15), εφαρμόζω στο σχολείο που εργάζομαι ως δασκάλα θεατρικής αγωγής,
πρόγραμμα που σχετίζεται με τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ενδοσχολικής βίας
με τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παρεμβάσεις με 
τη χρήση των τεχνικών του ΘτΚ (Θέατρο Εικόνων, Θέατρο Εφημερίδα, Θέατρο 
Φόρουμ) και πληθώρα δράσεων που βασίζονται στη δημιουργικότητα και την 
καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών. Αρχικά, στην ανακοίνωση παρατίθεται 
θεωρητική εισαγωγή στο ΘτΚ και της σύνδεσής του με την Παιδαγωγική του 
Καταπιεσμένου του Paulo Freire, καθώς και η εφαρμογή του στην τυπική εκπαίδευση 
στην ελληνική πραγματικότητα. Εστιάζω σε μέρος των ευρημάτων που προέκυψαν 
κατά τη διαδικασία από την εφαρμογή του προγράμματος ‘Κατά της βίας’, και 
συγκεκριμένα στο φαινόμενο του ρατσισμού μέσα από τον αναστοχασμό των ίδιων 
των μαθητών.

2 Θέατρο του Καταπιεσμένου

Το ΘτΚ αναπτύχθηκε από τον Βραζιλιάνο Augusto Boal (1931-2009) τη
δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια καλλιτεχνική μέθοδο που χρησιμοποιεί το θέατρο
ως εργαλείο προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής. Είναι ένας όρος-ομπρέλα που 
περιλαμβάνει διάφορες παραστατικές τεχνικές: Theatre Forum (Θέατρο Φόρουμ), 
Image Theatre (Θέατρο Εικόνων), Invisible Theatre (Αόρατο Θέατρο), The Rainbow 
of Desire (Το Ουράνιο Τόξο της Επιθυμίας). Διαδόθηκε γρήγορα και σήμερα έχει 
βρει ευρεία εφαρμογή παγκοσμίως σε κοινωνικές, πολιτικές, θεραπευτικές και 
εκπαιδευτικές δράσεις. Μέσω ενός συστήματος ασκήσεων, παιχνιδιών και τεχνικών,
το θέατρο καθίσταται προσιτό στους πάντες, αρκεί να διδαχθεί η μέθοδος. Όλοι 
μπορούν να κάνουν θέατρο, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, πνευματικού και 
εκπαιδευτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης. Πρόκειται για μία μέθοδο που 
επιχειρεί να αναπτύξει την ικανότητα να εκφραζόμαστε μέσω του θεάτρου και 
παράλληλα να καλλιεργήσει τη συνείδηση ότι το θέατρο είναι ένα μέσο για να 
γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα που βρίσκεται γύρω μας και μέσα μας. 

Ο Boal επηρεάστηκε από την "Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου" του Paulo 
Freire, που υποστηρίζει μία μορφή εκπαίδευσης που βασίζεται στο διάλογο, με στόχο 
την κατανόηση από την πλευρά του εκπαιδευόμενου της κοινωνικής του 
πραγματικότητας και των πηγών καταπίεσής του.

«Η εκπαίδευση πρέπει να αρχίσει με την επίλυση της αντίφασης μεταξύ 
δασκάλου-μαθητή, με τη συμφιλίωση των πόλων της αντίφασης, έτσι ώστε 
να είναι και οι δύο ταυτόχρονα δάσκαλοι και μαθητές.» (Freire, 1998:68)

Αν στο παραπάνω απόσπασμα αντικαταστήσουμε την εκπαίδευση με το θέατρο,
τον δάσκαλο με τον εμψυχωτή, τον μαθητή με τον ενεργό θεατή, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σπάει ο αόρατος  τοίχος  μεταξύ  σκηνής και  πλατείας,  όπως  και  
ανάμεσα  στην  έδρα και  το  θρανίο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί 
το ΘτΚ: συμφιλίωση όλων των αντιφάσεων, ώστε όλοι να μπορούν να είναι 
ταυτόχρονα εμψυχωτές και συμμετέχοντες, ηθοποιοί και θεατές, θεά-ποιοι (spect-
actors), ικανοί εξίσου να «θεώνται» και να «ποιούν» (Γκόβας κ.α.:59). Οι
εξερευνήσεις του Boal στηρίζονται στην παιδαγωγική γνώση ότι ο διάλογος είναι το 
κοινό και υγιές δυναμικό όλων των ανθρώπων και ότι όλοι είναι ικανοί για διάλογο.

Η διαδικασία, οι αρχές, οι τεχνικές και οι εφαρμογές του ΘτΚ συμπίπτουν 
λοιπόν με το εκπαιδευτικό παράδειγμα της Κριτικής Παιδαγωγικής. Κεντρικός 
στόχος της Κριτικής Παιδαγωγικής, είναι η συνειδητοποίηση των κυρίαρχων 

 
 

ιδεολογιών και των ανισοτήτων που εμπεριέχονται στους κοινωνικούς μηχανισμούς 
και η καλλιέργεια εφοδίων να χειραφετηθούν, να αντισταθούν και να 
μετασχηματίσουν την κοινωνία τους (Freire & Shor, 2011). Η  κριτική συνείδηση 
θεωρείται προαπαιτούμενο μιας συλλογικής πολιτικής διεκδίκησης κι ενός οράματος 
για μία δημοκρατική κοινωνία (Τσιάμη, 2013:25).

To ΘτΚ επιχειρεί να διαλύσει την παραδοσιακή μορφή του θεάτρου, να το 
αναδιαμορφώσει και να το κάνει κοινωνικό εργαλείο, έναν ανοιχτό χώρο 
συνδιαλλαγής και διάδρασης. Η καταπίεση ορίζεται ως μία σχέση που βασίζεται: α)
στο μονόλογο, παρά στο διάλογο, β) στη διατήρηση της εξουσίας από την πλευρά του 
καταπιεστή, γ) στην απαγόρευση του καταπιεσμένου να ασκήσει βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα, δ) στην επικράτηση της αδικίας. Πρώτα, βοηθά να ανακαλύψει ο 
καθένας την καταπίεση που υφίσταται, να προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν χώρο 
όπου θα δοκιμάζει τρόπους για να αγωνιστεί ενάντια σε αυτήν την καταπίεση, και 
ενδεχομένως να τους εφαρμόσει στην καθημερινή ζωή, ώστε να γίνει υποκείμενο και 
όχι αντικείμενο στις σχέσεις τους με τους άλλους. «Το θέατρο μπορεί ορισμένες 
φορές να τους κάνει να ανακαλύψουν κάτι και μετά έχουν την επιλογή να αλλάξουν ή 
όχι» (Boal, 1996).

Ο Boal παρομοιάζει το θέατρο που οραματιζόταν σαν την παράσταση ενός 
ιδανικού μάγου, ο οποίος αφού εκτελέσει τα κόλπα του, μετά τα αποκαλύπτει στους 
θεατές του (Βoal, 2002:17). Και ο συλλογισμός του μπορεί να συνεχιστεί: σαν ένα 
μάθημα, όπου ο δάσκαλος αφού δώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το 
εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, καταστήσει τους μαθητές του ικανούς να 
στοχάζονται πάνω σε αυτό, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να παράγουν γνώση 
οι ίδιοι (Ζώνιου, 2010:74).

Το ΘτΚ συναντάται στην τυπική εκπαίδευση στα πλαίσια του μαθήματος της 
Θεατρικής Αγωγής ή στην εφαρμογή Θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων, στη μη 
τυπική εκπαίδευση, σε ευάλωτες και κοινωνικά αποκλειόμενες ομάδες, όπως 
μετανάστες, μειονότητες, τοξικομανείς, φυλακισμένους. Επίσης εφαρμόζεται στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.
 Οι τεχνικές που κυρίως χρησιμοποιούνται στο σχολείο είναι:

• Το Θέατρο Εικόνων χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα για την αναπαράσταση 
σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων, συμπεριφορών. Η τεχνική αυτή δίνει την 
ευκαιρία σε αυτούς που δημιουργούν την εικόνα να εστιάσουν στο σημαντικό, 
για να αποδώσουν σε μια εικόνα το νόημα. 

• Το Θέατρο Εφημερίδα δραματοποιεί τις επίκαιρες ειδήσεις, προερχόμενες από 
όλα τα ΜΜΕ

• Το Θέατρο Φόρουμ βασίζεται σε μια σύντομη αυτοσχέδια θεατρική σκηνή, η 
οποία συνδέεται με ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα και παριστάνει μια 
άλυτη σύγκρουση,  μία αδικία. Οι θεατές όμως έχουν τη δυνατότητα να 
επέμβουν  για να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας, ανατρέποντας την 
καταπιεστική πραγματικότητα που παρουσιάζεται.
Το ΘτΚ στο σχολείο ασχολείται με κοινωνικά θέματα, όπως η ενδοσχολική 

βία, ο ρατσισμός, η παγκόσμια ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας 
βιωματική και κοινωνική μάθηση που διέπεται από κριτική στάση και 
δημιουργικότητα.
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βία, ο ρατσισμός, η παγκόσμια ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας 
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«Δύο είναι οι μορφές θεάτρου που επικρατούν στο σχολείο: ο παραδοσιακός 
τρόπος του ανεβάσματος ενός έργου «ας κάνουμε θέατρο» και ο νέος τρόπος 
«ας είμαστε θέατρο». Στον νέο τρόπο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του 
θεάτρου και τη σκέψη μας για να φτιάξουμε εικόνες, ήχους, λέξεις, ποίηση. 
Αυτή η γλώσσα κάνει τη μάθηση εύκολη, και μέσω αυτής μπορούμε να 
μάθουμε για τα προβλήματά μας και τις σχέσεις μας στο σπίτι, στο σχολείο, 
στην κοινότητα μας, στον τόπο μας και σε άλλους τόπους. Όπως κάθε 
γλώσσα, έτσι και αυτή του θεάτρου βοηθά τα παιδιά να εκφράσουν αυτό που 
θέλουν. Εμείς τους μαθαίνουμε τη γλώσσα, αλλά ο λόγος είναι δικός τους, 
αυτός με τον οποίο θα εκφράσουν ό, τι τους καταπιέζει. Αν διδάσκαμε σε 
όλους θέατρο, θα τους ενδυναμώναμε να εκφράσουν το λόγο τους» (Boal,
1996).

Με το ΘτΚ μπορεί κανείς με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο να θίξει και να 
αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε μια εκπαιδευτική 
ομάδα, αποφεύγοντας το διδακτισμό (αριστερό ή δεξιό) και την «τραπεζική»  
παιδαγωγική μέθοδο (Mutnick, 2006:43) Ο Βρετανός εμψυχωτής του ΘτΚ Adrian 
Jackson στην ερώτηση πώς να αποφεύγετε ο σκόπελος του διδακτισμού από τους 
εμψυχωτές ΘτΚ, απαντάει ότι αυτό γίνεται θέτοντας ερωτήσεις και χρησιμοποιώντας 
τη σωκρατική μαιευτική:

«(…) ακόμη κι αν έχετε ξεκάθαρες απόψεις, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
για να πάρετε άλλους ανθρώπους με το μέρος σας δεν είναι κατ ' ανάγκην να 
πείτε κάτι, αλλά να το εκμαιεύσετε από τους άλλους. Άλλωστε η πραγματική 
μάθηση βρίσκεται πάντοτε μέσα στους νέους ανθρώπους, έτσι δεν είναι; Δεν 
μπορείτε να βάλετε μάθηση στους ανθρώπους, η μάθηση προέρχεται μέσα 
από τον καθένα. Η πραγματική μάθηση προέρχεται από την εμπειρία, δεν 
υπάρχει κανένα υποκατάστατο γι’ αυτό». (Jackson, 2011).

3 Πρόγραμμα «Κατά της βίας»

3.1 «Θα με συμπαθήσουν;»

Η τεχνική του Θεάτρου Εικόνων δίνει τη δυνατότητα να αναδυθούν σκέψεις 
και  συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές μέσω χαρακτήρων ανοίκειων και οικείων.
Πως σκέφτεται και πως νιώθει ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας; Πως σκέφτονται και 
πως νιώθουν οι πολίτες της χώρας υποδοχής; Ηγεμονικοί λόγοι, κατασκευασμένες 
πεποιθήσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις τίθενται υπό ανίχνευση, ώστε ο 
μαθητής-αυριανός πολίτης να αποκτήσει κριτική στάση απέναντι στη ζωή. Ο μαθητής 
μαθαίνει να στοχάζεται, να αναθεωρεί, να αναδιατυπώνει στάσεις και συμπεριφορές
αλλά και να συναισθάνεται. 

Οι εικόνες και οι αυτοσχεδιασμοί που δημιούργησαν οι μαθητές προέκυψαν 
από πλήθος ασκήσεων του ΘτΚ: ο γλύπτης και το γλυπτό, εικονογραφώντας ένα θέμα 
με το σώμα μου, εικονογραφώντας ένα θέμα με τα σώματα των άλλων, ακίνητες 
εικόνες, δυναμικές εικόνες, συμπληρώνω την εικόνα, μηχανή του ρυθμού (Boal
2002:174-215). Σε συνδυασμό και με ασκήσεις από το Εκπαιδευτικό Δράμα,  όπως 
ανίχνευση σκέψης, διάδρομο συνείδησης, περίγραμμα ρόλου στον τοίχο, οι μαθητές
οδηγήθηκαν σε μία εις βάθος διερεύνηση του ρατσισμού.

Το θέατρο, από τη μία με τη συναισθηματική ταύτιση και από την άλλη με 
την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την αφύπνιση της αναστοχαστικής 

 
 

διεργασίας αναδεικνύεται σε χρήσιμη πρακτική για την καλλιέργεια της 
ενσυναισθητικής κατανόησης.  Μέσα σε ένα ασφαλές, φανταστικό περιβάλλον, οι 
μαθητές συμμετείχαν σωματικά, συναισθηματικά, λεκτικά, νοητικά.

Μπήκαν σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και βιωματικά ένιωσαν τι 
σημαίνει να είσαι  μετανάστης ή πρόσφυγας, τι σημαίνει να είσαι «ξένος»1. Αρχικά 
εστίασαν στο πως βιώνει τη σχολική πραγματικότητα ένας αλλοδαπός μαθητής. «Θα 
με συμπαθήσουν;». Κάποιοι μαθητές από την αρχή έδειξαν «συμπαράσταση»,
«βοήθεια», «υποστήριξη», και μία στάση αλληλεγγύης «είναι σαν κι εμάς», αλλά  με 
αρκετή δόση φιλανθρωπίας προς τον αλλοδαπό. Ωστόσο υπήρξαν και μαθητές που 
επιτέθηκαν λεκτικά από την πρώτη στιγμή, «τον καημένο», «σκέφτεται χάμπουργκερ, 
γιατί πεινάει», «μυρίζεις». Σταδιακά, το σώμα του παιδιού σε ρόλο αλλοδαπού 
άλλαζε. Το σώμα του «διαφορετικού» είναι ο τρόπος που βιώνει την πραγματικότητα, 
ο τρόπος που ανήκει στον κόσμο. Ο Csordas κάνει διάκριση ανάμεσα στο σώμα και 
την ενσωμάτωση. Το σώμα είναι «μία βιολογική, υλική ουσία». Η ενσωμάτωση είναι 
«ένα ακαθόριστο μεθοδολογικό πεδίο που καθορίζεται από την αντιληπτική εμπειρία 
και τον τρόπο της παρουσίασης και της εμπλοκής με τον κόσμο» (Csordas,
1993:135). Η διάκριση μεταξύ σώματος και ενσωμάτωσης δείχνει ότι οι τρόποι «με 
τους οποίους παρουσιάζουμε τα σώματά μας δεν είναι ούτε αυθαίρετοι ούτε 
βιολογικά καθορισμένοι, αλλά είναι πολιτισμικά σχηματισμένοι» (σ.140). Οι μαθητές 
σε ρόλο αλλοδαπού βίωσαν την «απομάκρυνση από τα άλλα παιδιά και εξέφρασαν τα 
συναισθήματα τους «μοναξιά», «λύπη», «απελπισία». Ήρθαν σε επαφή με την 
ετερότητα και τοποθέτησαν τους εαυτούς τους στη θέση του αλλοδαπού.
Ταυτίστηκαν με τον χαρακτήρα «Τι φταίει που με κατηγορείτε, με κοροϊδεύετε, με 
βαράτε;».

Οι απαντήσεις σε ρόλο από τους μαθητές αποτυπώνουν μία άδικη κοινωνική 
πραγματικότητα, «είσαι από άλλη χώρα», «είσαι κατώτερος», «το χρώμα του δέρματός 
σου, η μυρωδιά σου, μάλλον λόγω των φαγητών με μπαχαρικά», «δεν ξέρεις ελληνικά».
Μαζί με τους μαθητές έπρεπε να ανακαλύψουμε από πού εκπορεύονται οι παραπάνω 
απαντήσεις. Ένα «γιατί» συμπεριφερόμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο έπρεπε να 
απαντηθεί. Ωστόσο, ο καταιγισμός επιχειρημάτων για να αιτιολογήσουν την 
συμπεριφορά τους απέναντι σε ένα παιδί πρόσφυγα ή μετανάστη συνεχίστηκε, 
«νιώθουμε ευχαρίστηση που τους κοροϊδεύουμε και τους εκβιάζουμε», «δεν τους 
θέλουμε», «μπορεί αλλιώς να το σκεφτόμαστε, αλλά όταν τους βλέπουμε νιώθουμε 
αλλιώς». Και η πλειοψηφία επιβεβαίωνε ότι «είναι διαφορετικός». Οι ερωτήσεις των 
μαθητών σε ρόλο αλλοδαπού «γιατί με μισείτε;» «τι δεν έχω;», «γιατί έφυγα από τη 
χώρα μου;», «τι σας έκανα;», «τι θέλετε;» μέχρι και η αποδοχή «δεν έχετε άδικο», 
«ναι, είμαι διαφορετικός» άρχισαν να δημιουργούν ρωγμές στα συναισθήματα και 
στις αρχικές σκέψεις των μαθητών. «Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας 
τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο» (Freire,
2006) και το θέατρο είναι ένα μέσο να προετοιμάσει τους μαθητές να συμμετάσχουν 
στον αγώνα για μια δημοκρατική δημόσια ζωή.

Παίζοντας, ή ακόμη ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον ρόλο του αλλοδαπού,
ενεργοποιείται το ενδιαφέρον για τον «άλλον» και  οδηγούνται στην αναγνώριση των 
συναισθημάτων του. Συναισθήματα και εμπειρίες αναμειγνύονται. Δημιουργούνται 
νέα ερωτήματα, λειτουργώντας εκμαιευτικά από την πλευρά μου, ενδεχομένως 
ερωτήματα που έχουν όλα τα παιδιά στην ανάγκη τους να «είναι αποδεκτά», «να 

                                                           
1 Τα λόγια των παιδιών παρατίθενται με πλάγια γράμματα και εισαγωγικά. 



109 
 

«Δύο είναι οι μορφές θεάτρου που επικρατούν στο σχολείο: ο παραδοσιακός 
τρόπος του ανεβάσματος ενός έργου «ας κάνουμε θέατρο» και ο νέος τρόπος 
«ας είμαστε θέατρο». Στον νέο τρόπο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του 
θεάτρου και τη σκέψη μας για να φτιάξουμε εικόνες, ήχους, λέξεις, ποίηση. 
Αυτή η γλώσσα κάνει τη μάθηση εύκολη, και μέσω αυτής μπορούμε να 
μάθουμε για τα προβλήματά μας και τις σχέσεις μας στο σπίτι, στο σχολείο, 
στην κοινότητα μας, στον τόπο μας και σε άλλους τόπους. Όπως κάθε 
γλώσσα, έτσι και αυτή του θεάτρου βοηθά τα παιδιά να εκφράσουν αυτό που 
θέλουν. Εμείς τους μαθαίνουμε τη γλώσσα, αλλά ο λόγος είναι δικός τους, 
αυτός με τον οποίο θα εκφράσουν ό, τι τους καταπιέζει. Αν διδάσκαμε σε 
όλους θέατρο, θα τους ενδυναμώναμε να εκφράσουν το λόγο τους» (Boal,
1996).

Με το ΘτΚ μπορεί κανείς με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο να θίξει και να 
αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν σε μια εκπαιδευτική 
ομάδα, αποφεύγοντας το διδακτισμό (αριστερό ή δεξιό) και την «τραπεζική»  
παιδαγωγική μέθοδο (Mutnick, 2006:43) Ο Βρετανός εμψυχωτής του ΘτΚ Adrian 
Jackson στην ερώτηση πώς να αποφεύγετε ο σκόπελος του διδακτισμού από τους 
εμψυχωτές ΘτΚ, απαντάει ότι αυτό γίνεται θέτοντας ερωτήσεις και χρησιμοποιώντας 
τη σωκρατική μαιευτική:

«(…) ακόμη κι αν έχετε ξεκάθαρες απόψεις, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
για να πάρετε άλλους ανθρώπους με το μέρος σας δεν είναι κατ ' ανάγκην να 
πείτε κάτι, αλλά να το εκμαιεύσετε από τους άλλους. Άλλωστε η πραγματική 
μάθηση βρίσκεται πάντοτε μέσα στους νέους ανθρώπους, έτσι δεν είναι; Δεν 
μπορείτε να βάλετε μάθηση στους ανθρώπους, η μάθηση προέρχεται μέσα 
από τον καθένα. Η πραγματική μάθηση προέρχεται από την εμπειρία, δεν 
υπάρχει κανένα υποκατάστατο γι’ αυτό». (Jackson, 2011).

3 Πρόγραμμα «Κατά της βίας»

3.1 «Θα με συμπαθήσουν;»

Η τεχνική του Θεάτρου Εικόνων δίνει τη δυνατότητα να αναδυθούν σκέψεις 
και  συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές μέσω χαρακτήρων ανοίκειων και οικείων.
Πως σκέφτεται και πως νιώθει ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας; Πως σκέφτονται και 
πως νιώθουν οι πολίτες της χώρας υποδοχής; Ηγεμονικοί λόγοι, κατασκευασμένες 
πεποιθήσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις τίθενται υπό ανίχνευση, ώστε ο 
μαθητής-αυριανός πολίτης να αποκτήσει κριτική στάση απέναντι στη ζωή. Ο μαθητής 
μαθαίνει να στοχάζεται, να αναθεωρεί, να αναδιατυπώνει στάσεις και συμπεριφορές
αλλά και να συναισθάνεται. 

Οι εικόνες και οι αυτοσχεδιασμοί που δημιούργησαν οι μαθητές προέκυψαν 
από πλήθος ασκήσεων του ΘτΚ: ο γλύπτης και το γλυπτό, εικονογραφώντας ένα θέμα 
με το σώμα μου, εικονογραφώντας ένα θέμα με τα σώματα των άλλων, ακίνητες 
εικόνες, δυναμικές εικόνες, συμπληρώνω την εικόνα, μηχανή του ρυθμού (Boal
2002:174-215). Σε συνδυασμό και με ασκήσεις από το Εκπαιδευτικό Δράμα,  όπως 
ανίχνευση σκέψης, διάδρομο συνείδησης, περίγραμμα ρόλου στον τοίχο, οι μαθητές
οδηγήθηκαν σε μία εις βάθος διερεύνηση του ρατσισμού.

Το θέατρο, από τη μία με τη συναισθηματική ταύτιση και από την άλλη με 
την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την αφύπνιση της αναστοχαστικής 

 
 

διεργασίας αναδεικνύεται σε χρήσιμη πρακτική για την καλλιέργεια της 
ενσυναισθητικής κατανόησης.  Μέσα σε ένα ασφαλές, φανταστικό περιβάλλον, οι 
μαθητές συμμετείχαν σωματικά, συναισθηματικά, λεκτικά, νοητικά.

Μπήκαν σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και βιωματικά ένιωσαν τι 
σημαίνει να είσαι  μετανάστης ή πρόσφυγας, τι σημαίνει να είσαι «ξένος»1. Αρχικά 
εστίασαν στο πως βιώνει τη σχολική πραγματικότητα ένας αλλοδαπός μαθητής. «Θα 
με συμπαθήσουν;». Κάποιοι μαθητές από την αρχή έδειξαν «συμπαράσταση»,
«βοήθεια», «υποστήριξη», και μία στάση αλληλεγγύης «είναι σαν κι εμάς», αλλά  με 
αρκετή δόση φιλανθρωπίας προς τον αλλοδαπό. Ωστόσο υπήρξαν και μαθητές που 
επιτέθηκαν λεκτικά από την πρώτη στιγμή, «τον καημένο», «σκέφτεται χάμπουργκερ, 
γιατί πεινάει», «μυρίζεις». Σταδιακά, το σώμα του παιδιού σε ρόλο αλλοδαπού 
άλλαζε. Το σώμα του «διαφορετικού» είναι ο τρόπος που βιώνει την πραγματικότητα, 
ο τρόπος που ανήκει στον κόσμο. Ο Csordas κάνει διάκριση ανάμεσα στο σώμα και 
την ενσωμάτωση. Το σώμα είναι «μία βιολογική, υλική ουσία». Η ενσωμάτωση είναι 
«ένα ακαθόριστο μεθοδολογικό πεδίο που καθορίζεται από την αντιληπτική εμπειρία 
και τον τρόπο της παρουσίασης και της εμπλοκής με τον κόσμο» (Csordas,
1993:135). Η διάκριση μεταξύ σώματος και ενσωμάτωσης δείχνει ότι οι τρόποι «με 
τους οποίους παρουσιάζουμε τα σώματά μας δεν είναι ούτε αυθαίρετοι ούτε 
βιολογικά καθορισμένοι, αλλά είναι πολιτισμικά σχηματισμένοι» (σ.140). Οι μαθητές 
σε ρόλο αλλοδαπού βίωσαν την «απομάκρυνση από τα άλλα παιδιά και εξέφρασαν τα 
συναισθήματα τους «μοναξιά», «λύπη», «απελπισία». Ήρθαν σε επαφή με την 
ετερότητα και τοποθέτησαν τους εαυτούς τους στη θέση του αλλοδαπού.
Ταυτίστηκαν με τον χαρακτήρα «Τι φταίει που με κατηγορείτε, με κοροϊδεύετε, με 
βαράτε;».

Οι απαντήσεις σε ρόλο από τους μαθητές αποτυπώνουν μία άδικη κοινωνική 
πραγματικότητα, «είσαι από άλλη χώρα», «είσαι κατώτερος», «το χρώμα του δέρματός 
σου, η μυρωδιά σου, μάλλον λόγω των φαγητών με μπαχαρικά», «δεν ξέρεις ελληνικά».
Μαζί με τους μαθητές έπρεπε να ανακαλύψουμε από πού εκπορεύονται οι παραπάνω 
απαντήσεις. Ένα «γιατί» συμπεριφερόμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο έπρεπε να 
απαντηθεί. Ωστόσο, ο καταιγισμός επιχειρημάτων για να αιτιολογήσουν την 
συμπεριφορά τους απέναντι σε ένα παιδί πρόσφυγα ή μετανάστη συνεχίστηκε, 
«νιώθουμε ευχαρίστηση που τους κοροϊδεύουμε και τους εκβιάζουμε», «δεν τους 
θέλουμε», «μπορεί αλλιώς να το σκεφτόμαστε, αλλά όταν τους βλέπουμε νιώθουμε 
αλλιώς». Και η πλειοψηφία επιβεβαίωνε ότι «είναι διαφορετικός». Οι ερωτήσεις των 
μαθητών σε ρόλο αλλοδαπού «γιατί με μισείτε;» «τι δεν έχω;», «γιατί έφυγα από τη 
χώρα μου;», «τι σας έκανα;», «τι θέλετε;» μέχρι και η αποδοχή «δεν έχετε άδικο», 
«ναι, είμαι διαφορετικός» άρχισαν να δημιουργούν ρωγμές στα συναισθήματα και 
στις αρχικές σκέψεις των μαθητών. «Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας 
τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο» (Freire,
2006) και το θέατρο είναι ένα μέσο να προετοιμάσει τους μαθητές να συμμετάσχουν 
στον αγώνα για μια δημοκρατική δημόσια ζωή.

Παίζοντας, ή ακόμη ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον ρόλο του αλλοδαπού,
ενεργοποιείται το ενδιαφέρον για τον «άλλον» και  οδηγούνται στην αναγνώριση των 
συναισθημάτων του. Συναισθήματα και εμπειρίες αναμειγνύονται. Δημιουργούνται 
νέα ερωτήματα, λειτουργώντας εκμαιευτικά από την πλευρά μου, ενδεχομένως 
ερωτήματα που έχουν όλα τα παιδιά στην ανάγκη τους να «είναι αποδεκτά», «να 

                                                           
1 Τα λόγια των παιδιών παρατίθενται με πλάγια γράμματα και εισαγωγικά. 
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έχουν φίλους». Διαπίστωσαν οι περισσότεροι μαθητές ότι κάποια στιγμή είχαν
αναρωτηθεί αντίστοιχα «γιατί δεν με παίζουν;», προβληματίστηκαν ως προς το τι 
σημαίνει διαφορετικότητα, και η οπτική τους για τον μετανάστη ή τον πρόσφυγα 
διευρύνθηκε. Σχολίασαν αυτό που βίωσαν εντός ή εκτός χαρακτήρα, ήρθαν 
αντιμέτωποι με τον εαυτό τους, και σιγά σιγά οδηγήθηκαν στην αναθεώρηση των 
σκέψεων, των στάσεων και των συναισθημάτων τους. Αισθάνθηκαν ότι  αυτό που 
φέρει ο άλλος μπορεί να αναπτύξει ή/ και να συμπληρώσει αυτό που μπορεί να είμαι 
κι εγώ. Απέκτησαν στάση ανάλυσης, εμβάθυνσης και κατανόησης του εαυτού τους. 
Οδηγήθηκαν στην αυτοσυνείδηση, που τους βοηθάει να εξελιχθούν ως άτομα και ως 
πολίτες. Υπό αυτές τις συνθήκες, όλοι οι μαθητές συγκροτούν ένα πεδίο
πλουσιότερο, όλοι κατανοούν ένα θέμα πιο βαθιά, από έναν άνθρωπο μόνο. 

Στην εξέλιξη και στη δυναμοποίηση των εικόνων, οι μαθητές διείσδυσαν 
βαθύτερα στον κόσμο του «άλλου». Αναφέρθηκαν στο «θυμό, για όσα έχει χάσει»,
στην «ντροπή, γιατί μπορεί να μην έχει σπίτι, ρούχα», στο «φόβο, για το άγνωστο». Τα 
συναισθήματα λειτουργούν ως ενεργές και δημιουργικές δυνάμεις. Γίνονται
κινητήριος δράση, δεν αντιμετωπίζονται μόνο σαν σκέψεις για το πώς νιώθω, αλλά
περισσότερο σαν σκέψεις που είναι συνδεδεμένες με την κοινωνική πραγματικότητα
(Lutz, et., 1986). Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν επιλογή του μετανάστη ή 
του πρόσφυγα να φύγει από τη χώρα του, από το σπίτι του. Μέσω του θεάτρου 
προχωρούν σε βάθος, καθώς επεξεργάζονται και αντιμετωπίζουν κοινωνικά θέματα, 
με κριτική θεώρηση και στάση. Προβάλλεται η κριτική σκέψη, μέσω της οποίας 
αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα αίτια πίσω από τα γεγονότα. Το θέατρο αποκτά 
ριζοσπαστικό ρόλο και καλείται να καλύψει τα κενά της εκπαίδευσης σε σχέση με 
την κοινωνική πραγματικότητα.

Η φωνή του παιδιού που παραδέχεται ότι «είμαστε ρατσιστές» αποτελεί το 
έναυσμα για να αναρωτηθούμε  «αν είμαστε ή γινόμαστε;».  «Μας έχουν μεγαλώσει 
να είμαστε ρατσιστές», προσθέτει ένα άλλο παιδί. «Ποιοι;», το δικό μου ερώτημα. «Οι 
γονείς», «η κοινωνία», «οι κακές παρέες», «το σχολείο», «η τηλεόραση» αποτελούν τις
απαντήσεις των παιδιών. Το θέατρο αναδεικνύεται σε τόπο πρόσφορο όπου 
αναπτύσσεται «η διαλογική συζήτηση με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τους άλλους» 
(Άλκηστις, 2008:21), σε τόπο που προκαλεί κοινωνικά ερωτήματα, τι σκέπτομαι και
ποιοι με επηρεάζουν. Διευρύνει και αναλύει την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Προετοιμάζει τους μαθητές να μάθουν να διαλέγονται εποικοδομητικά με τα 
κοινωνικά προβλήματα για να αναλάβουν δράση ως πολίτες.  

3.2 «Να αλλάξουμε συμπεριφορά»

Η κριτική στάση που αναπτύσσει κάθε μαθητής ξεκινά από το πώς ο μαθητής 
σκέπτεται και λειτουργεί για να προχωρήσει στον μετασχηματισμό του εαυτού του 
και της κοινωνίας του. Η πράξη του μετασχηματισμού δρα μετασχηματιστικά.  
Πρόκειται για «θέατρο που μετασχηματίζει τη ζωή και εμάς τους ίδιους που τη 
μετασχηματίζουμε» (Άλκηστις, 2008:14). Μία συνεχής μετάβαση, από το μερικό στο 
γενικό, από το προσωπικό στο συλλογικό. «Δημιουργούμε την ιστορία κι αυτή μας 
δημιουργεί και μας ξαναδημιουργεί» (Freire, 2006).

Το Θέατρο Φόρουμ αντιτίθεται στο διδακτισμό και τον δασκαλοκεντρισμό, 
προκαλεί διάλογο και αντιπαραθέσεις  σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Όλη 
η διαδικασία διαπνέεται από κατανόηση της διαφορετικότητας και της συμπεριφοράς 
του πρόσφυγα ή μετανάστη. Το Θέατρο Φόρουμ ακολούθησε το Θέατρο Εικόνων, 

 
 

όπου ομάδες 2-3 ατόμων παρουσίασαν μικρά θεατρικά όπου συνέβαινε μία μορφή 
αδικίας απέναντι σε έναν αλλοδαπό και όλα είχαν άσχημη κατάληξη. Το κοινωνικό 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε δημιουργούσε ένταση και ανάγκη για λύση της 
αδικίας, μέσα από τη δράση. Οι μαθητές μέσα από τους ρόλους τους καλούνται να 
ενεργοποιήσουν τη φαντασία αλλά και την κρίση τους, για να πάρουν αποφάσεις και 
να οδηγηθούν σε λύσεις. Στη φάση των αντικαταστάσεων, οι μαθητές προχώρησαν 
σε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών από αυτές που παρουσίασαν αρχικά με το 
Θέατρο Εικόνων. «Να αλλάξουμε συμπεριφορά» πρότεινε μία μαθήτρια.  Μαζί με 
τους άλλους και μέσα από τους άλλους μπορεί να προχωρήσει ο μαθητής από την 
προσωπική αλλαγή στην αλλαγή της κοινωνίας. Μέσω της δυναμικής διαδικασίας 
του Θεάτρου Φόρουμ, οι μαθητές διερεύνησαν και άλλαξαν στάσεις, διαθέσεις, 
αισθήματα, ιδέες σε ένα ασφαλές πλαίσιο, το αισθητικό πλαίσιο του θεάτρου. Οι 
αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζονται στις φράσεις: «μην τον κοροϊδεύετε», «μην τον 
εξαπατάτε», «έλα να παίξουμε», «ας μην είμαστε τόσο αδιάφοροι», «γιατί τον 
κατηγορούμε», «είναι μόνος και χρειάζεται συμπαράσταση», «δεν πρέπει να είμαστε 
ρατσιστές και να κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνισή τους». Δεν αποσκοπείτε 
να δώσουν οι μαθητές μια τελεσίδικη θέση όσο στο να αναδείξουν τις πολλές πλευρές 
με τις οποίες μπορεί να προσεγγιστεί ένα τέτοιο ζήτημα, να μάθουν πώς να 
αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές απόψεις, πώς να συζητάνε και να επικοινωνούν. 

«Τώρα κατάλαβα τι κάνουμε στη θεατρική αγωγή», αντί συμπερασμάτων

Το ΘτΚ αποτελεί μία μέθοδο που συντάσσεται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
αντιλήψεις, προσφέροντας βιωματική, κριτική και δημιουργική μάθηση. Επιδιώκει 
να δείξει στους μαθητές πώς να μαθαίνουν μέσα από το θέατρο. Υπό το πρίσμα των 
σύγχρονων ανθρωπιστικών, ψυχοπαιδαγωγικών και καλλιτεχνικών αντιλήψεων για 
την εκπαίδευση, ο μαθητής δύναται μέσω του θεάτρου να δρα και αναστοχάζεται για 
τη διαπραγμάτευση και αναδιαπραγμάτευση της κοινωνικό-πολιτικής 
πραγματικότητας.

Τα λόγια του Paulo Freire από τις Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν 
να διδάσκουν συμπυκνώνουν το ρόλο του σχολείου στην εκπαίδευση του πολίτη.  

«Ονειρεύομαι, γιατί ο στόχος μου είναι ψηλός: να συμβάλλω στη δημιουργία 
του ελεύθερου πολίτη, όπως τον οραματίστηκε ο Αριστοτέλης, και η ιδιότητα του 
πολίτη προϋποθέτει πειθαρχία και ελευθερία. Η ιδιότητα του πολίτη δεν 
αποκτιέται τυχαία. Είναι μια διεργασία που ποτέ δεν τελειώνει και που πάντα 
πρέπει να αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν. Ονειρεύομαι, γιατί κάθε δημοκρατική 
εκπαίδευση είναι εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη. Του υπεύθυνου, του 
έντιμου, του συνεπούς και γι’ αυτό ευτυχισμένου πολίτη! Ο σεβασμός στους 
μαθητές μου προκύπτει από τη λογοδοσία μου στο ζήτημα της προσφοράς μου 
στην ιδιότητα του πολίτη».

Ένα μέσο είναι η μέθοδος του ΘτΚ του Augusto Boal. Μέσω της θεατρικής 
διάδρασης και της συμμετοχικής διαδικασίας, οι μαθητές ενδυναμώνονται ατομικά 
και συλλογικά, συνειδητοποιούν τις κυρίαρχες ιδεολογίες και τις ανισότητες, 
αναπτύσσουν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, ευαισθητοποιούνται και 
ενεργοποιούνται απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα (Sleeter, 1991). Κατά τη λήξη ενός 
Θεάτρου Φόρουμ ένας μαθητής αναφώνησε «τώρα κατάλαβα γιατί κάνουμε θεατρική 
αγωγή». Ο Boal υποστηρίζει ότι «πολίτης είναι αυτός που μετασχηματίζει την 
κοινωνία» (Boal, 2009). Προσθέτω ότι οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να κάνουμε 
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έχουν φίλους». Διαπίστωσαν οι περισσότεροι μαθητές ότι κάποια στιγμή είχαν
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φέρει ο άλλος μπορεί να αναπτύξει ή/ και να συμπληρώσει αυτό που μπορεί να είμαι 
κι εγώ. Απέκτησαν στάση ανάλυσης, εμβάθυνσης και κατανόησης του εαυτού τους. 
Οδηγήθηκαν στην αυτοσυνείδηση, που τους βοηθάει να εξελιχθούν ως άτομα και ως 
πολίτες. Υπό αυτές τις συνθήκες, όλοι οι μαθητές συγκροτούν ένα πεδίο
πλουσιότερο, όλοι κατανοούν ένα θέμα πιο βαθιά, από έναν άνθρωπο μόνο. 
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στην «ντροπή, γιατί μπορεί να μην έχει σπίτι, ρούχα», στο «φόβο, για το άγνωστο». Τα 
συναισθήματα λειτουργούν ως ενεργές και δημιουργικές δυνάμεις. Γίνονται
κινητήριος δράση, δεν αντιμετωπίζονται μόνο σαν σκέψεις για το πώς νιώθω, αλλά
περισσότερο σαν σκέψεις που είναι συνδεδεμένες με την κοινωνική πραγματικότητα
(Lutz, et., 1986). Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν επιλογή του μετανάστη ή 
του πρόσφυγα να φύγει από τη χώρα του, από το σπίτι του. Μέσω του θεάτρου 
προχωρούν σε βάθος, καθώς επεξεργάζονται και αντιμετωπίζουν κοινωνικά θέματα, 
με κριτική θεώρηση και στάση. Προβάλλεται η κριτική σκέψη, μέσω της οποίας 
αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα αίτια πίσω από τα γεγονότα. Το θέατρο αποκτά 
ριζοσπαστικό ρόλο και καλείται να καλύψει τα κενά της εκπαίδευσης σε σχέση με 
την κοινωνική πραγματικότητα.

Η φωνή του παιδιού που παραδέχεται ότι «είμαστε ρατσιστές» αποτελεί το 
έναυσμα για να αναρωτηθούμε  «αν είμαστε ή γινόμαστε;».  «Μας έχουν μεγαλώσει 
να είμαστε ρατσιστές», προσθέτει ένα άλλο παιδί. «Ποιοι;», το δικό μου ερώτημα. «Οι 
γονείς», «η κοινωνία», «οι κακές παρέες», «το σχολείο», «η τηλεόραση» αποτελούν τις
απαντήσεις των παιδιών. Το θέατρο αναδεικνύεται σε τόπο πρόσφορο όπου 
αναπτύσσεται «η διαλογική συζήτηση με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τους άλλους» 
(Άλκηστις, 2008:21), σε τόπο που προκαλεί κοινωνικά ερωτήματα, τι σκέπτομαι και
ποιοι με επηρεάζουν. Διευρύνει και αναλύει την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Προετοιμάζει τους μαθητές να μάθουν να διαλέγονται εποικοδομητικά με τα 
κοινωνικά προβλήματα για να αναλάβουν δράση ως πολίτες.  

3.2 «Να αλλάξουμε συμπεριφορά»

Η κριτική στάση που αναπτύσσει κάθε μαθητής ξεκινά από το πώς ο μαθητής 
σκέπτεται και λειτουργεί για να προχωρήσει στον μετασχηματισμό του εαυτού του 
και της κοινωνίας του. Η πράξη του μετασχηματισμού δρα μετασχηματιστικά.  
Πρόκειται για «θέατρο που μετασχηματίζει τη ζωή και εμάς τους ίδιους που τη 
μετασχηματίζουμε» (Άλκηστις, 2008:14). Μία συνεχής μετάβαση, από το μερικό στο 
γενικό, από το προσωπικό στο συλλογικό. «Δημιουργούμε την ιστορία κι αυτή μας 
δημιουργεί και μας ξαναδημιουργεί» (Freire, 2006).

Το Θέατρο Φόρουμ αντιτίθεται στο διδακτισμό και τον δασκαλοκεντρισμό, 
προκαλεί διάλογο και αντιπαραθέσεις  σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Όλη 
η διαδικασία διαπνέεται από κατανόηση της διαφορετικότητας και της συμπεριφοράς 
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«Τώρα κατάλαβα τι κάνουμε στη θεατρική αγωγή», αντί συμπερασμάτων

Το ΘτΚ αποτελεί μία μέθοδο που συντάσσεται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
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του ελεύθερου πολίτη, όπως τον οραματίστηκε ο Αριστοτέλης, και η ιδιότητα του 
πολίτη προϋποθέτει πειθαρχία και ελευθερία. Η ιδιότητα του πολίτη δεν 
αποκτιέται τυχαία. Είναι μια διεργασία που ποτέ δεν τελειώνει και που πάντα 
πρέπει να αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν. Ονειρεύομαι, γιατί κάθε δημοκρατική 
εκπαίδευση είναι εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη. Του υπεύθυνου, του 
έντιμου, του συνεπούς και γι’ αυτό ευτυχισμένου πολίτη! Ο σεβασμός στους 
μαθητές μου προκύπτει από τη λογοδοσία μου στο ζήτημα της προσφοράς μου 
στην ιδιότητα του πολίτη».

Ένα μέσο είναι η μέθοδος του ΘτΚ του Augusto Boal. Μέσω της θεατρικής 
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ρωγμές και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που προετοιμάζουν και εφοδιάζουν 
τους μαθητές να χειραφετηθούν και να γίνουν ενεργοί πολίτες.  
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Περίληψη
Στην εποχή μας παρουσιάζεται μια μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων και εκπαιδευτικού 

λογισμικού που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Με την 
ενσωμάτωση  και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια για το 
πέρασμα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας προς τη δημιουργία δυναμικών μαθησιακών 
περιβαλλόντων.   Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ πρέπει κυρίως να υποστηρίζουν την 
οικοδόμηση της γνώσης (αναπαριστώντας τις ιδέες, την κατανόηση και τις παραστάσεις των 
μαθητών), να επιτρέπουν διερευνήσεις (για πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφορία, για 
σύγκριση µε άλλες προοπτικές και όψεις του κόσμου), να υποστηρίζουν τη μάθηση µέσω πράξης 
(προσομοιώνοντας πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις) να αποτελούν νοητικούς συνεργάτες 
(υποστηρίζοντας την έκφραση και τη σύνδεση των γνώσεων). Στην προσχολική εκπαίδευση ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες που αφορούν όλη την 
τάξη ή να αποτελέσει σημείο εργασίας ανάμεσα σε ομάδες παιδιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο, ως εργαλείο επικοινωνίας και 
αναζήτησης πληροφοριών με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού διερευνητικής μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, περιβάλλον μάθησης, λογισμικά .

1 Εισαγωγή
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ενσωματώνεται στη διαδικασία αγωγής και μάθησης όχι ως 

μέσο που χειρίζεται ο εκπαιδευτικός αλλά ως παιδαγωγικό υλικό με το οποίο αλληλεπιδρά ο 
μαθητής και συμβάλλει στη μαθησιακή προσπάθεια του παιδιού και την επαφή του με τον 
κόσμο των νέων τεχνολογιών. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει ως:
• εξειδικευμένος συνεργάτης στη διαδικασία της μάθησης
• περιβάλλον που προσφέρει αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις.
• μέσο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε κοινωνικοπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και 

συνεργατικές δραστηριότητες.
O H.Y. δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό αλλά βοηθά τα παιδιά να αυξάνουν 

την υπευθυνότητά τους και να παίρνουν αποφάσεις. Έχει θέση στο νηπιαγωγείο αν γίνει μια 
από τις περιοχές ενδιαφέροντος του παιδιού στο περιβάλλον της τάξης και η νηπιαγωγός 
μπορέσει να βοηθήσει το παιδί στην ενασχόλησή του με τον Η.Υ. με αναπτυξιακά κατάλληλους 
τρόπους. Η εισαγωγή του Η.Υ. και γενικότερα της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο γίνεται με το 
ΔΕΠΠΣ στο οποίο δίνεται έμφαση στην εξοικείωση  του μαθητή με τις βασικές λειτουργίες του 
Η.Υ. και τη χρήση του ως εργαλείο επικοινωνίας  και μάθησης, προεγγίζοντας έννοιες και 
παίζοντας με ασφάλεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους (ΥΠΕΠΘ-
ΠΙ,2003).  Τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο με ήδη διαμορφωμένες γνώσεις. Κάθε παιδί 
κουβαλά το δικό του υλικό όχι μόνο στον  ψυχοσυναισθηματικό αλλά και στον νοητικό και 
γνωστικό τομέα.  Τα οπτικοακουστικά εργαλεία είναι εργαλεία που τα παιδιά γνωρίζουν από 
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την οικογένειά τους. Με την κατάλληλη αξιοποίησή τους μπορούν να βοηθήσουν στον 
εμπλουτισμό των γνώσεων, στη μάθηση και τη διαπαιδαγώγηση. Ο Η.Υ. είναι ένα μέσο που θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο υλικό της τάξης συμπληρώνοντας ένα περιβάλλον που θα 
παρακινεί τα παιδιά για περαιτέρω  απασχόληση. Οι νηπιαγωγοί είναι εκείνοι που θα 
ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα επιλέξουν τα λογισμικά και θα 
προσφέρουν ευκαιρίες για προβληματισμό και μάθηση (Βοσνιάδου, 2001).

2 Προβληματισμοί για την ένταξη των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση
Οι Τ.Π.Ε. είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση και 

να συμβάλλουν  τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης με βιωματικούς 
τρόπους μάθησης όσο και στην ανάπτυξη  νέων στάσεων και δεξιοτήτων (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 
Τα προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης ενσωματώνουν στην προβληματική τους την 
χρήση των Τ.Π.Ε. Η πληροφορική κατακτά ιδιαίτερα σημαντική θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών αφού θεωρείται ένα από τα πέντε γνωστικά αντικείμενα του νηπιαγωγείου στο ίδιο 
επίπεδο με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη Δημιουργία και 
Έκφραση. Ο χώρος της ελληνικής  προσχολικής αγωγής έχει τις περισσότερες ιδιαιτερότητες και 
εκεί εμφανίζονται οι πιο έντονες αμφισβητήσεις σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή στην τάξη.  
Ωστόσο τα νέα ερευνητικά δεδομένα τονίζουν ότι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
επιπλέον εκπαιδευτικό μέσο για να υποστηρίξει διάφορες μορφές μάθησης των μικρών μαθητών. 
Τα νήπια μαθαίνουν μέσω της εξερεύνησης  και της ανακάλυψης. Όπως αναφέρει η Haugland
(Haugland 2000) όταν χρησιμοποιούνται αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες με τον
υπολογιστή , τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τα παιδιά  
ηλικίας 3-4 ετών είναι αναπτυξιακά έτοιμα για να χρησιμοποιήσουν και να πειραματιστούν με τον 
υπολογιστή με τη βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Τα μεγαλύτερα παιδιά ,5-8 ετών, 
είναι επίσης απαραίτητο  να έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
λογισμικό είτε για ατομική χρήση είτε για συνεργασία με τα άλλα παιδιά. Τα πλεονεκτήματα 
χρήσης των Τ.Π.Ε. στις μικρές ηλικίες εξαρτώνται από  το χαρακτήρα της δραστηριότητας, το 
είδος της εμπειρίας και τη συχνότητα χρήσης. Τα οφέλη σχετίζονται με κινητικές δεξιότητες , 
εκτεταμένη μαθηματική  σκέψη ,αυξημένη δημιουργικότητα, βελτίωση της αυτοεκτίμησης, 
υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς δημιουργία θετικής στάσης 
απέναντι στη μάθηση. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
παιδαγωγικά κατάλληλο σχέδιο για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στο πρόγραμμα σπουδών της 
προσχολικής εκπαίδευσης που θα λαμβάνει υπόψη τους εκπαιδευτικούς , τους μαθητές , τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τις διδακτικές μεθοδολογίες και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 
πλαίσιο. Στον χώρο της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης όλα αυτά προϋποθέτουν αλλαγές 
όπως καθορισμός νέου θεσμικού πλαισίου, αναδιατύπωση των προγραμμάτων σπουδών, 
ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλο 
εκπαιδευτικό  λογισμικό.

3 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο-Τα ωφέλη από τη χρήση ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού

Στην προσχολική εκπαίδευση οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
μπορούν να συμβάλλουν:

• Στην κατανόηση και την οικοδόμηση νέων εννοιών

• Στην ενίσχυση της παρατηρητικότητας και της μνήμης

• Στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης

• Στον πειραματισμό και στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
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την οικογένειά τους. Με την κατάλληλη αξιοποίησή τους μπορούν να βοηθήσουν στον 
εμπλουτισμό των γνώσεων, στη μάθηση και τη διαπαιδαγώγηση. Ο Η.Υ. είναι ένα μέσο που θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο υλικό της τάξης συμπληρώνοντας ένα περιβάλλον που θα 
παρακινεί τα παιδιά για περαιτέρω  απασχόληση. Οι νηπιαγωγοί είναι εκείνοι που θα 
ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα επιλέξουν τα λογισμικά και θα 
προσφέρουν ευκαιρίες για προβληματισμό και μάθηση (Βοσνιάδου, 2001).

2 Προβληματισμοί για την ένταξη των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση
Οι Τ.Π.Ε. είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση και 

να συμβάλλουν  τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης με βιωματικούς 
τρόπους μάθησης όσο και στην ανάπτυξη  νέων στάσεων και δεξιοτήτων (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 
Τα προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης ενσωματώνουν στην προβληματική τους την 
χρήση των Τ.Π.Ε. Η πληροφορική κατακτά ιδιαίτερα σημαντική θέση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών αφού θεωρείται ένα από τα πέντε γνωστικά αντικείμενα του νηπιαγωγείου στο ίδιο 
επίπεδο με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη Δημιουργία και 
Έκφραση. Ο χώρος της ελληνικής  προσχολικής αγωγής έχει τις περισσότερες ιδιαιτερότητες και 
εκεί εμφανίζονται οι πιο έντονες αμφισβητήσεις σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή στην τάξη.  
Ωστόσο τα νέα ερευνητικά δεδομένα τονίζουν ότι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
επιπλέον εκπαιδευτικό μέσο για να υποστηρίξει διάφορες μορφές μάθησης των μικρών μαθητών. 
Τα νήπια μαθαίνουν μέσω της εξερεύνησης  και της ανακάλυψης. Όπως αναφέρει η Haugland
(Haugland 2000) όταν χρησιμοποιούνται αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες με τον
υπολογιστή , τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τα παιδιά  
ηλικίας 3-4 ετών είναι αναπτυξιακά έτοιμα για να χρησιμοποιήσουν και να πειραματιστούν με τον 
υπολογιστή με τη βοήθεια και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Τα μεγαλύτερα παιδιά ,5-8 ετών, 
είναι επίσης απαραίτητο  να έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
λογισμικό είτε για ατομική χρήση είτε για συνεργασία με τα άλλα παιδιά. Τα πλεονεκτήματα 
χρήσης των Τ.Π.Ε. στις μικρές ηλικίες εξαρτώνται από  το χαρακτήρα της δραστηριότητας, το 
είδος της εμπειρίας και τη συχνότητα χρήσης. Τα οφέλη σχετίζονται με κινητικές δεξιότητες , 
εκτεταμένη μαθηματική  σκέψη ,αυξημένη δημιουργικότητα, βελτίωση της αυτοεκτίμησης, 
υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς δημιουργία θετικής στάσης 
απέναντι στη μάθηση. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
παιδαγωγικά κατάλληλο σχέδιο για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στο πρόγραμμα σπουδών της 
προσχολικής εκπαίδευσης που θα λαμβάνει υπόψη τους εκπαιδευτικούς , τους μαθητές , τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τις διδακτικές μεθοδολογίες και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 
πλαίσιο. Στον χώρο της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης όλα αυτά προϋποθέτουν αλλαγές 
όπως καθορισμός νέου θεσμικού πλαισίου, αναδιατύπωση των προγραμμάτων σπουδών, 
ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλο 
εκπαιδευτικό  λογισμικό.

3 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο-Τα ωφέλη από τη χρήση ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού

Στην προσχολική εκπαίδευση οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
μπορούν να συμβάλλουν:

• Στην κατανόηση και την οικοδόμηση νέων εννοιών

• Στην ενίσχυση της παρατηρητικότητας και της μνήμης

• Στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης

• Στον πειραματισμό και στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων

• Την ανάπτυξη-απόκτηση δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας των άνω άκρων με την 
κίνηση του ποντικιού και την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη

• Στην απόκτηση γλωσσικών, κοινωνικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που έχει τη δυναμική να συμπληρώσει και να 
υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία  αλλά σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά τις κλασσικές 
δραστηριότητες των παιδιών. Έτσι πχ. η ζωγραφική  στον υπολογιστή δεν αντικαθιστά τα κλασικά  
υλικά όπως μολύβια, κηρομπογιές κτλ.. Είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος να συμπληρώσει τις 
δραστηριότητες των παιδιών σε κάθε γνωστική περιοχή. Η συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15-20  λεπτά (Liu, 1996). Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαθεματική 
προσέγγιση η γλώσσα, η επικοινωνία και η τεχνολογία διατρέχουν κάθε θέμα που ενδιαφέρει και 
είναι παιδαγωγικά κατάλληλο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Η αύξηση της ποσότητας της 
ψηφιοποιημένης πληροφορίας στο ανθρωπογενές περιβάλλον φέρνει τα παιδιά σε επαφή με 
καταστάσεις στις οποίες πρέπει να χειριστούν ψηφιακά μέσα. Η αξιοποίηση του ψηφιακού  υλικού 
έχει σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη.  Σε μια  έρευνα μελετήθηκε μια ομάδα παιδιών 4 ετών που  
είχαν στη διάθεσή τους  υπολογιστή 3 φορές την εβδομάδα για μία ώρα κάθε φορά. Αντίστοιχα 
μελετήθηκε τάξη που δεν είχε πρόσβαση στους υπολογιστές. Στα αποτελέσματα της έρευνας 
καταγράφεται ότι τα παιδιά στις τάξεις με τους υπολογιστές έδειξαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 
Επιπλέον τα παιδιά που χρησιμοποίησαν λιγότερα κατάλληλο ψηφιακό υλικό  έδειξαν λιγότερη 
δημιουργικότητα ενώ τα παιδιά που συμμετείχαν σε ανοικτές δραστηριότητες με λογισμικά έδειξαν 
διερευνητική στάση, συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους, έλυναν προβλήματα(Κόμης, 2004). 
Το ψηφιακό υλικό πρέπει να είναι:

• Αναπτυξιακά κατάλληλο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

• Να δίνει έμφαση στην ανακάλυψη και να αφήνει τον έλεγχο στο παιδί.

• Να δίνει έμφαση στην κοινωνική, διαπολιτισμική, και αισθητική αγωγή και τη 
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

• Να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων του 
μαθητή  καθώς και στην ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης με τρόπο αυθεντικό, 
κριτικό επιστημονικό. 

• Να στοχεύει στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική, εθνική και διεθνή κοινότητα μέσω 
των δικτύων (Στεργιοπούλου, Καλαντζή, Γυφτοδήμος &Κυνηγός, 1998).

Τα λογισμικά που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να βασίζονται στη 
γνώση του πώς τα παιδιά μαθαίνουν, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή, την 
απόκτηση εμπειριών και τη χρησιμοποίηση των γνώσεων που ήδη κατέχουν. Οι βασικότερες 
ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας είναι η ανάγκη για κίνηση και κατάκτηση του 
χώρου, η ανάγκη για έκφραση και δημιουργικότητα, για αυτονομία, ανακάλυψη και ασφάλεια. 
Κατά αυτό τον τρόπο οι δραστηριότητες  και οι μέθοδοι που επιλέγονται   για την ενασχόληση των 
νηπίων με τον υπολογιστή δεν θα πρέπει να καταδικάζουν τα νήπια σε ακινησία προκειμένου να 
φτάσουν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι βασικές παράμετροι  που πρέπει να λαμβάνονται   
υπόψη κατά τη σχεδίαση περιβαλλόντων μάθησης είναι η διάρκεια των δραστηριοτήτων, η 
ψυχαγωγική διάσταση , η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρωμάτων, ήχων ή άλλων λειτουργιών, η 
ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας και η οι δυνατότητες συνεργασίας.  Το ψηφιακό υλικό 
έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τα παιδιά έναντι  όλων των παραδοσιακών  υλικών που 
χρησιμοποιούνται σε κάθε θεματική ενότητα:

• Είναι ευέλικτο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Μπορεί να αλλάξει η τοποθέτηση στο χώρο

• Μπορεί να αποθηκευτεί και να ξαναπαίξει

• Μπορεί να συνδέει το γενικό με το ειδικό

• Μπορεί να συνδέει το συγκεκριμένο με το αφηρημένο μέσω ανατροφοδότησης

• Μπορεί να συνδέει πολλαπλές αναπαραστάσεις.

4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Προσχολικής Ηλικίας  
Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ευκαιρίες διευκόλυνσης της προοδευτικής πορείας του 

παιδιού και αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως ενεργητικούς κατασκευαστές των αντιλήψεών τους. 
Οι γνώσεις τους, η κατάρτιση και οι στάσεις τους σχετικά με  τις νέες τεχνολογίες παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ένταξη και αξιοποίησή τους στο νηπιαγωγείο.  Η νηπιαγωγός είναι εκείνη 
που θα ενσωματώσει τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα επιλέξει τα κατάλληλα 
λογισμικά, θα παρέμβει αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας ποικίλες ευκαιρίες για 
προβληματισμό και μάθηση (Αργύρης, 2005). Η επιτυχημένη χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών από τα παιδιά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον ουσιαστικό και ενεργητικό ρόλο 
που παίζει ο εκπαιδευτικός. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατέχουν 
τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
προγραμματισμού. Οι νηπιαγωγοί, συγκεκριμένα, γνωρίζουν την τάξη τους, είναι 
καταρτισμένοι κατάλληλα, αποφασίζουν πως θα ενσωματωθεί ο υπολογιστής και ποιοι 
εκπαιδευτικοί στόχοι μπορεί να υλοποιηθούν. Αρχικά τα νήπια θα χρειαστούν βοήθεια 
προκειμένου να κατανοήσουν τη χρήση των εργαλείων του προγράμματος ενώ αργότερα θα 
χρειαστούν μόνο  καθοδηγητική παρέμβαση.   Πολλές νηπιαγωγοί τονίζουν την ανάγκη 
αλλαγής των στόχων και του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος, 
επαναπροσανατολισμό των μεθόδων διδασκαλίας ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες του 
Η/Υ, αναγκαιότητα κατάρτισης σε θέματα τεχνολογικού αλφαβητισμού καθώς και 
προετοιμασία των λογισμικών που θα χρειαστούν για κάθε μάθημα (Ματσαγγούρας, 2000).  Σε 
κάθε περίπτωση αντιλαμβάνονται το μέγεθος των ευθυνών τους και είναι έτοιμες να 
ανταπεξέλθουν καθώς η προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες τόσο στο 
σχεδιασμό των  λογισμικών όσο και στην επιλογή εκπαιδευτικού και τεχνολογικού υλικού. Η 
πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις πραγματικές επιμοφωτικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να 
ακολουθούν τις εξελίξεις καταθέτοντας τη δική τους πρόταση που θα υπηρετεί εκπαιδευτικούς 
και παιδαγωγικούς  σκοπούς.

4.1 Το εκπαιδευτικό σενάριο στο Νηπιαγωγείο με την χρήση των ΤΠΕ-Προτάσεις 
Ένα εκπαιδευτικό σενάριο περιγράφει το σύνολο των διδακτικών δραστηριοτήτων και των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων που αποτελούν το σημείο εκκίνησης διδασκαλίας και μάθησης. Το 
σενάριο αποσκοπεί στη μάθηση μιας ή και περισσότερων εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου 
καθώς και στη διαθεματική  προσέγγιση εννοιών από διάφορα  γνωστικά αντικείμενα. Παρέχει 
οδηγίες στον εκπαιδευτικό καθώς και τα απαιτούμενα φύλλα εργασίας , λογισμικά, κατασκευές ή 
έντυπο υλικό για την υλοποίησή του . Το σενάριο είναι μια πλήρης διδακτική παρέμβαση  με 
στόχους, προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και 
διαδικασία αξιολόγησης. Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας διαμορφώνει 
τα δικά του διδακτικά σενάρια με την χρήση των Τ.Π.Ε. για να μπορεί να τα προσαρμόζει στις 
ιδιαίτερες   εκπαιδευτικές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας παιδιών, να υποστηρίζει διερευνητικού 
τύπου μαθησιακές καταστάσεις και να ευνοεί δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης 
αποφάσεων, ανάπτυξης κριτικής σκέψης, συνεργασίας , επικοινωνίας και αναζήτησης 

πληροφοριών. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε σε τάξη του 
νηπιαγωγείου  (με παιδιά αμιγώς Ρομά) τη σχολική χρονιά 2013-14.

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. 
Αποτελεί μια ανακεφαλαίωση του άρθρου, η οποία εξηγεί συνοπτικά τη σημασία και τη συνολική 
του αξία, παρουσιάζει τα ισχυρά σημεία, προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα κ.λπ.

5 Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Εικαστικά 
με την χρήση των ΤΠΕ

Τίτλος
Από τη γη ως το φεγγάρι..

Σκοπός και στόχοι
Γενικός σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου είναι να γνωρίσουν το ηλιακό μας σύστημα 

,από τι αποτελείται και να αντιληφθούν ότι η ΓΗ είναι ένα μέρος του.
Στόχοι
Γνωστικοί στόχοι 

Γλώσσα
Στο χώρο του νηπιαγωγείου θα πρέπει να διαμορφώνονται ποικίλες  επικοινωνιακές 

καταστάσεις ώστε τα παιδιά από την αρχή να ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο για:
α. Να συλλέξουν πληροφορίες και να εμπλουτίσουν μέσω αυτών τον προφορικό τους 

λόγο και το λεξιλόγιό τους.
β.  Να αναγνωρίζουν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα ονόματα των πλανητών και να 

τους  τοποθετούν στη σωστή θέση στον πίνακα αναφοράς σε σχέση με τη γη.

Μαθηματικά
• Να εξοικειωθούν με τις έννοιες κοντά –μακριά, τόσα-όσα .
• Να απαριθμούν αντικείμενα από το 1-10
• Να κατατάσσουν αντικείμενα με βάση κάποιο χαρακτηριστικό
• Να αντιστοιχίζουν αντικείμενα ένα προς ένα.

Δημιουργία και έκφραση

Να εκφραστούν δημιουργικά ζωγραφίζοντας τη γη με όποιο τρόπο θέλουν οι ομάδες 
αναπτύσσοντας έτσι  τη φαντασία τους.

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

• να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία.

• να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης..
• να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
• να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό.
• να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη.
• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

και σε λογισμικά.
• να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης.
• να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του εκάστοτε 

γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος πηγών.
Στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

• Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών.
(Να αποκτήσουν θετική στάση και άποψη για τον υπολογιστή).
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πληροφοριών. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε σε τάξη του 
νηπιαγωγείου  (με παιδιά αμιγώς Ρομά) τη σχολική χρονιά 2013-14.

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. 
Αποτελεί μια ανακεφαλαίωση του άρθρου, η οποία εξηγεί συνοπτικά τη σημασία και τη συνολική 
του αξία, παρουσιάζει τα ισχυρά σημεία, προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα κ.λπ.

5 Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Εικαστικά 
με την χρήση των ΤΠΕ

Τίτλος
Από τη γη ως το φεγγάρι..

Σκοπός και στόχοι
Γενικός σκοπός του προτεινόμενου σεναρίου είναι να γνωρίσουν το ηλιακό μας σύστημα 

,από τι αποτελείται και να αντιληφθούν ότι η ΓΗ είναι ένα μέρος του.
Στόχοι
Γνωστικοί στόχοι 

Γλώσσα
Στο χώρο του νηπιαγωγείου θα πρέπει να διαμορφώνονται ποικίλες  επικοινωνιακές 

καταστάσεις ώστε τα παιδιά από την αρχή να ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο για:
α. Να συλλέξουν πληροφορίες και να εμπλουτίσουν μέσω αυτών τον προφορικό τους 

λόγο και το λεξιλόγιό τους.
β.  Να αναγνωρίζουν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα ονόματα των πλανητών και να 

τους  τοποθετούν στη σωστή θέση στον πίνακα αναφοράς σε σχέση με τη γη.

Μαθηματικά
• Να εξοικειωθούν με τις έννοιες κοντά –μακριά, τόσα-όσα .
• Να απαριθμούν αντικείμενα από το 1-10
• Να κατατάσσουν αντικείμενα με βάση κάποιο χαρακτηριστικό
• Να αντιστοιχίζουν αντικείμενα ένα προς ένα.

Δημιουργία και έκφραση

Να εκφραστούν δημιουργικά ζωγραφίζοντας τη γη με όποιο τρόπο θέλουν οι ομάδες 
αναπτύσσοντας έτσι  τη φαντασία τους.

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

• να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία.

• να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης..
• να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
• να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό.
• να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη.
• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

και σε λογισμικά.
• να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης.
• να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του εκάστοτε 

γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος πηγών.
Στόχοι ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

• Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών.
(Να αποκτήσουν θετική στάση και άποψη για τον υπολογιστή).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για 
διερευνήσεις, αναζητήσεις, παραγωγές.

• Να αναζητήσουν φωτογραφίες και πληροφορίες στο διαδίκτυο.
• Να γράψουν λέξεις και γράμματα χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή  

κειμένου.
• Να ζωγραφίσουν με εναλλακτικούς τρόπους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ζωγραφικής 

Revelation Natural Art και το πρόγραμμα Tux Paint.
• Nα μάθουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Kidspiration.
• Να χρησιμοποιούν την ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια kidipedia

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου
1η Διδακτική ώρα 
• Ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε ανομοιογενείς ομάδες των 2-3 παιδιών (στα 

πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας) και κάθε ομάδα επεξεργάζεται τις ήδη 
υπάρχουσες εικόνες. Τα  νήπια με προτροπή μας ψάχνουν στα προγράμματα για να βρουν 
το λογισμικό kidspiration. Η διδασκαλία  με το συγκεκριμένο λογισμικό γίνεται 
πολυτροπική συνδυάζοντας γραφικά ,εικόνα και ήχο. Ξεφεύγει απ΄την παραδοσιακή 
διδασκαλία ,περιλαμβάνει εννοιολογικό χάρτη μέσα απ΄τον οποίο εξακριβώνουμε τι 
γνωρίζουν τα παιδιά για το θέμα ,τι θέλουν να μάθουν και τελικά τι έμαθαν. Από τις 
βιβλιοθήκες τα παιδιά  βρίσκουν  τους πλανήτες ,γράφουν στον καθένα την αντίστοιχη  
λέξη και τους σέρνουν στο φύλλο εργασίας. Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τη γη 
στην άκρη σε εικονίδιο του supergrouper  και τους πλανήτες στη σειρά γύρω της 
ξεκινώντας από εκείνον που είναι πιο κοντά.

Εικ. 1 kidspiration

• Τα νήπια ψάχνουν στα προγράμματα και βρίσκουν το λογισμικό Revelation Natural Art το 
οποίο καλλιεργεί την δημιουργική σκέψη και βοηθάει στην έκφραση των συναισθημάτων 
των νηπίων. Επιλέγουν από τις στάμπες <διάστημα> αστροναύτες και πυραύλους.  Τους 
μετρούν και διαπιστώνουν αν οι αστροναύτες είναι τόσοι όσοι οι πύραυλοι. 

Εικ.2 Revelation Natural Art

2η Διδακτική ώρα
Τα  νήπια ψάχνουν στο τόμο <διάστημα> της ψηφιακής εγκυκπολαίδειας kidipedia στον 

κόμβο <Μαύρες Τρύπες> τη Γραμματορουφήχτρα. Καλούνται να επιλέξουν γρήγορα τα σωστά 
γράμματα για τη λέξη που εμφανίζεται κάθε φορά στη μαύρη τρύπα.

       Εικ.3 Kidepedia

3η Διδακτική ώρα. 

Τα νήπια ανοίγουν από τα προγράμματα το πρόγραμμα ζωγραφικής Tux Paint. Τα 
προγράμματα ζωγραφικής βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία εικόνων ή την αλληλουχία οπτικών 
αναπαραστάσεων. Ζητάμε από τις ομάδες να ζωγραφίσουν με όποιο τρόπο θέλουν τη γη 
χρησιμοποιώντας τα πινέλα και  τα μαγικά  .

Εικ.4 Tux paint
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Εικ.2 Revelation Natural Art

2η Διδακτική ώρα
Τα  νήπια ψάχνουν στο τόμο <διάστημα> της ψηφιακής εγκυκπολαίδειας kidipedia στον 

κόμβο <Μαύρες Τρύπες> τη Γραμματορουφήχτρα. Καλούνται να επιλέξουν γρήγορα τα σωστά 
γράμματα για τη λέξη που εμφανίζεται κάθε φορά στη μαύρη τρύπα.

       Εικ.3 Kidepedia

3η Διδακτική ώρα. 

Τα νήπια ανοίγουν από τα προγράμματα το πρόγραμμα ζωγραφικής Tux Paint. Τα 
προγράμματα ζωγραφικής βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία εικόνων ή την αλληλουχία οπτικών 
αναπαραστάσεων. Ζητάμε από τις ομάδες να ζωγραφίσουν με όποιο τρόπο θέλουν τη γη 
χρησιμοποιώντας τα πινέλα και  τα μαγικά  .

Εικ.4 Tux paint

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Πρόσθετες πληροφορίες
Η νηπιαγωγός, στο τέλος των δραστηριοτήτων, προτρέπει τις ομάδες να παρουσιάσουν τις εργασίες 
τους στην τάξη. Στη συνέχεια και προκειμένου να αξιολογήσει τη μάθηση,  την ανταπόκριση και τη 
συμπεριφορά των παιδιών  προτείνει να φτιάξουν όλοι μαζί ένα εννοιολογικό χάρτη για το τι 
μάθαμε. Στην επέκταση του θέματος θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα <ημέρα-νύχτα>.

6 Συμπεράσματα
Είναι προφανές ότι όλα τα παιδιά δεν έρχονται στο Νηπιαγωγείο με τις ίδιες εμπειρίες σε ότι 

αφορά τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες ανάγνωσης και 
γραφής ούτε τις ίδιες μαθηματικές εμπειρίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αναγκαιότητα ύπαρξης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο του Νηπιαγωγείου (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση των 
Ρομά) καθώς και την ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην προοπτική της αναπτυξιακά 
κατάλληλης αξιοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν 
τον τεχνολογικό γραμματισμό των πολιτών τους, η μύηση των παιδιών στον κόσμο της τεχνολογίας 
από το Νηπιαγωγείο συμβάλλει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους ευκαιριών προωθώντας 
παράλληλα την κοινωνικοποίησή τους, τη βελτίωση της προφορικής τους επικοινωνίας, την 
ενίσχυση της παρατηρητικότητάς τους, την κατανόηση αιτίας και αποτελέσματος καθώς 
αντιλαμβάνονται ότι με το <κλικ> του ποντικιού μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της ευελιξίας της σκέψης και την εξέλιξη γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων που συνδέονται με όλες τις γνωστικές περιοχές.   
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στέλλα Ε. Πιταροκοίλη
pitarokili@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Περίληψη
H παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τον τρόπο και τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας 

που υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου Κρήτης τη σχολική χρονιά 2012- 2013 με 
θέμα την Οικολογική Μετακίνηση, στα πλαίσια του Διαγωνισμού Ecomobility. Επιχειρεί να 
αναδείξει την αξία και τη χρησιμότητα της μεθόδου πρότζεκτ και της βιωματικής μάθησης στην 
οικοδόμηση γνώσεων μέσω της αυτενέργειας, της φαντασίας και της τέχνης και στην καλλιέργεια 
αξιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών σύμφωνα με τις 
αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας εξαίρουν 
τη σημασία της εφαρμογής της μεθόδου πρότζεκτ με την οποία καλλιεργείται η πρωτοβουλία, η 
ευθύνη και το πνεύμα συνεργασίας. Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας αξιολογήθηκε και 
βραβεύτηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού με το 1ο βραβείο Δημιουργίας στην 
κατηγορία Ηλεκτρονική Έκφραση. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα ήταν η γεφύρωση του 
χάσματος ανάμεσα στη σχολική γνώση και στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής.

Λέξεις κλειδιά: Σχέδιο εργασίας, βιωματική μάθηση, Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση, 
Αειφόρος ανάπτυξη, ενεργός συμμετοχή

1  Εισαγωγή
Η Ελλάδα είναι σήμερα μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η οικονομική κρίση έχει 

αναδείξει αρκετές αδυναμίες. Το κράτος και η κοινωνία πρέπει να απαντήσουν με ένα άλμα προς 
τα εμπρός. Η αλλαγή δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι καθήκον μας για τη χώρα μας και τις 
μελλοντικές γενιές (Κείμενο Διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου, 2010). Οι οικονομικές και 
τεχνολογικές λύσεις, οι πολιτικές ρυθμίσεις ή τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι αρκετά (Περικλέους, 
2005). Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε (Unesco, 2014). 
Η αλλαγή αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την εκπαίδευση που αποτελεί αποφασιστικό 
και κρίσιμο παράγοντα στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ικανότητας 
των πολιτών να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα συλλογικά 
συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης του 
προβλήματος (Δημητρίου, 2014). Η εκπαίδευση διαθέτει εργαλεία, μεθοδολογίες και μέσα 
επικοινωνίας, τα οποία μπορούν να εμπλέξουν ενεργά τα άτομα στην προσέγγιση των παραπάνω 
ζητημάτων (Παναγιωτίδου, 2004).

Η παρούσα εργασία δομείται ως εξής˙ αρχικά γίνεται μια περιγραφή της Εκστρατείας 
Ecomobility - Οικολογικής Μετακίνησης, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις 
που εφαρμόστηκαν κατά την πραγματοποίηση της Εκστρατείας και ιδιαιτέρως η μέθοδος project,
τίθενται οι στόχοι και περιγράφονται οι δραστηριότητες του σχεδίου εργασίας όπως υλοποιήθηκαν 
από την ομάδα των οκτώ μαθητών της Γ’ τάξης στο Γυμνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου και τέλος 
αναφέρονται τα αποτελέσματα.
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Πρόσθετες πληροφορίες
Η νηπιαγωγός, στο τέλος των δραστηριοτήτων, προτρέπει τις ομάδες να παρουσιάσουν τις εργασίες 
τους στην τάξη. Στη συνέχεια και προκειμένου να αξιολογήσει τη μάθηση,  την ανταπόκριση και τη 
συμπεριφορά των παιδιών  προτείνει να φτιάξουν όλοι μαζί ένα εννοιολογικό χάρτη για το τι 
μάθαμε. Στην επέκταση του θέματος θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα <ημέρα-νύχτα>.

6 Συμπεράσματα
Είναι προφανές ότι όλα τα παιδιά δεν έρχονται στο Νηπιαγωγείο με τις ίδιες εμπειρίες σε ότι 

αφορά τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες ανάγνωσης και 
γραφής ούτε τις ίδιες μαθηματικές εμπειρίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αναγκαιότητα ύπαρξης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στο χώρο του Νηπιαγωγείου (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση των 
Ρομά) καθώς και την ανάγκη επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στην προοπτική της αναπτυξιακά 
κατάλληλης αξιοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες απαιτούν 
τον τεχνολογικό γραμματισμό των πολιτών τους, η μύηση των παιδιών στον κόσμο της τεχνολογίας 
από το Νηπιαγωγείο συμβάλλει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών τους ευκαιριών προωθώντας 
παράλληλα την κοινωνικοποίησή τους, τη βελτίωση της προφορικής τους επικοινωνίας, την 
ενίσχυση της παρατηρητικότητάς τους, την κατανόηση αιτίας και αποτελέσματος καθώς 
αντιλαμβάνονται ότι με το <κλικ> του ποντικιού μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της ευελιξίας της σκέψης και την εξέλιξη γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων που συνδέονται με όλες τις γνωστικές περιοχές.   
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Περίληψη
H παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τον τρόπο και τα στάδια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας 

που υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου Κρήτης τη σχολική χρονιά 2012- 2013 με 
θέμα την Οικολογική Μετακίνηση, στα πλαίσια του Διαγωνισμού Ecomobility. Επιχειρεί να 
αναδείξει την αξία και τη χρησιμότητα της μεθόδου πρότζεκτ και της βιωματικής μάθησης στην 
οικοδόμηση γνώσεων μέσω της αυτενέργειας, της φαντασίας και της τέχνης και στην καλλιέργεια 
αξιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών σύμφωνα με τις 
αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας εξαίρουν 
τη σημασία της εφαρμογής της μεθόδου πρότζεκτ με την οποία καλλιεργείται η πρωτοβουλία, η 
ευθύνη και το πνεύμα συνεργασίας. Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας αξιολογήθηκε και 
βραβεύτηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού με το 1ο βραβείο Δημιουργίας στην 
κατηγορία Ηλεκτρονική Έκφραση. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα ήταν η γεφύρωση του 
χάσματος ανάμεσα στη σχολική γνώση και στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής.

Λέξεις κλειδιά: Σχέδιο εργασίας, βιωματική μάθηση, Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση, 
Αειφόρος ανάπτυξη, ενεργός συμμετοχή

1  Εισαγωγή
Η Ελλάδα είναι σήμερα μπροστά σε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η οικονομική κρίση έχει 

αναδείξει αρκετές αδυναμίες. Το κράτος και η κοινωνία πρέπει να απαντήσουν με ένα άλμα προς 
τα εμπρός. Η αλλαγή δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι καθήκον μας για τη χώρα μας και τις 
μελλοντικές γενιές (Κείμενο Διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου, 2010). Οι οικονομικές και 
τεχνολογικές λύσεις, οι πολιτικές ρυθμίσεις ή τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι αρκετά (Περικλέους, 
2005). Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε (Unesco, 2014). 
Η αλλαγή αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την εκπαίδευση που αποτελεί αποφασιστικό 
και κρίσιμο παράγοντα στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ικανότητας 
των πολιτών να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα συλλογικά 
συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης του 
προβλήματος (Δημητρίου, 2014). Η εκπαίδευση διαθέτει εργαλεία, μεθοδολογίες και μέσα 
επικοινωνίας, τα οποία μπορούν να εμπλέξουν ενεργά τα άτομα στην προσέγγιση των παραπάνω 
ζητημάτων (Παναγιωτίδου, 2004).

Η παρούσα εργασία δομείται ως εξής˙ αρχικά γίνεται μια περιγραφή της Εκστρατείας 
Ecomobility - Οικολογικής Μετακίνησης, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις 
που εφαρμόστηκαν κατά την πραγματοποίηση της Εκστρατείας και ιδιαιτέρως η μέθοδος project,
τίθενται οι στόχοι και περιγράφονται οι δραστηριότητες του σχεδίου εργασίας όπως υλοποιήθηκαν 
από την ομάδα των οκτώ μαθητών της Γ’ τάξης στο Γυμνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου και τέλος 
αναφέρονται τα αποτελέσματα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1.1 Ecomobility- Εκστρατεία Οικολογικής Μετακίνησης

1.1.1 Εκστρατεία Ecomobility- Οικολογικής Μετακίνησης
Η εκστρατεία Ecomobility - Οικολογική Μετακίνηση είναι ένα διαθεματικό (Λογοτεχνία, 

Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, Αγγλικά) σχέδιο εργασίας, 
που καλλιεργεί την περιβαλλοντική διάπλαση των νέων μέσα από το μήνυμα: «Οι μαθητές 
ερευνούν, οι πόλεις ενημερώνονται, η κοινωνία ευαισθητοποιείται». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων ενώ παράλληλα 
επιστρατεύονται αξιόλογα Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμοί (Εκστρατεία Ecomobility,
2015). 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε πριν 12 χρόνια από το ECOCITY, έναν εθελοντικό 
οργανισμό με προσανατολισμό το αστικό περιβάλλον για την υποστήριξη συνθηκών που θα μας 
κάνουν να ζούμε καλύτερα. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αποτελέσει αφόρμηση για τους 
μαθητές να αναθεωρήσουν το σύστημα αξιών που έχουμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα ως άτομα και 
ως κοινωνίες. Η ιδέα να επενδύσουν σε μαθητές προέκυψε από την κοινή παραδοχή ότι η 
εκπαίδευση συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης (Φλογαΐτη,
Λιαράκου, 2009). Έτσι απευθύνθηκαν μέσω του Διαγωνισμού σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε έφηβους της Γ' Γυμνασίου, που χαρακτηρίζονται από ορμή 
και νέες ιδέες και αποτελούν το μέλλον της κάθε χώρας (Εκστρατεία Ecomobility, 2015). Οι 
επιστήμονες που συνεργάστηκε το ECOCITY δεν παραπέμπουν σκόπιμα σε συγκεκριμένη 
βιβλιογραφία καθώς δε θέλουν να περιορίσουν τον τρόπο σκέψης και τις πηγές στις οποίες θα 
ανατρέχουν οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουν στο να καταργηθεί η λογική του ενός 
βιβλίου που αναπαράγει την αυθεντία (Βουδρισλής, Αυγερινού, 2004) και ωθούν τους μαθητές να 
βγουν από τη θέση του παθητικού αποδέκτη, να αναλάβουν δράση, να αναζητήσουν την αλήθεια 
μέσα από πολλαπλές πηγές, να τις αξιολογήσουν και να μάθουν να τις αξιοποιούν κατάλληλα.

Επιπλέον, το ECOCITY αναγνωρίζει ότι ο ρόλος της τέχνης στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντικός (Εκστρατεία Ecomobility, 2015˙ Φλογαΐτη, 2009). Η τέχνη 
αποτελεί μια σημαντική αισθητηριακή εμπειρία που ενισχύει τη φαντασία των παιδιών και είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τη μάθηση (Κόκκος, 2009˙ Dewey, 1980) ενώ παράλληλα καλλιεργεί το 
σύνολο των ειδών της νοημοσύνης (Κόκκος, 2009˙ Gardner, 1973). Επιπρόσθετα, οι εικαστικές 
τέχνες προσφέρουν πολύτιμες οπτικές και αισθητικές εμπειρίες, γεγονός που συμβάλει στη 
διεύρυνση της αντίληψης, στην απόκτηση νέων γνώσεων, στο συνδυασμό εμπειριών και τεχνικών 
δεξιοτήτων και στην αξιοποίηση της συλλογικότητας (ΜΠΕ, 2011β˙ Μουταφίδου κ.ά, 2013). Σε 
ένα δεύτερο επίπεδο, πέρα από την ευαισθησία και την αισθητική, η τέχνη καλλιεργεί τα ήθη, 
προβάλλει αξίες, ερμηνεύει και αναδημιουργεί τη φύση και τον κόσμο (Φλογαΐτη, 2009). Στην 
περίπτωση της εκστρατείας Ecomobility προτείνεται να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον 
χρησιμοποιώντας πράσινα και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης. Αυτά τα μέσα είναι 
δυνατόν να εκφραστούν με καλλιτεχνική διάσταση –ευχάριστα και ελκυστικά προς τους πολίτες-
με έμμεσους τρόπους έκφρασης – ηχητικά ή οπτικά μηνύματα, παραστάσεις, συναυλίες, 
ποδηλατοβόλτες, εκθέσεις, κ.α.

1.1.2 Σκοπός της Εκστρατείας Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση
Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι, μέσα από την έννοια της παρατήρησης, οι μαθητές 

να εντοπίζουν προβλήματα, να μάθουν να ερευνούν, να συνεργάζονται σε ομάδες, να 
παρουσιάζουν και να επικοινωνούν σε κοινό τις εργασίες τους˙ να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην 
κοινωνία. Σκοπό επίσης αποτελεί η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να αντιλαμβάνονται 
τον τρόπο σκέψης και να εμβαθύνουν στην οπτική του άλλου, να συναισθάνονται και να βλέπουν 
πέρα από τα στενά πλαίσια των συμφερόντων τους καθώς επίσης να έχουν το σθένος να 
συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και διαλογικές αντιπαραθέσεις. Απώτερος σκοπός είναι η 

ενδυνάμωση της πεποίθησης ότι η αλλαγή και η διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου πλανήτη, 
στον οποίο η πολιτική δύναμη και οι πόροι είναι δίκαια μοιρασμένοι και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κατοχυρωμένα για όλους, είναι ζήτημα συλλογικής προσπάθειας και ενεργούς συμμετοχής. 
Πρόκειται για ένα δυναμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον 
εθελοντισμό, το σεβασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα. Τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα 
συμβάλουν καταλυτικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη 
του ατόμου (Εκστρατεία Ecomobility, 2015). 

1.1.3 Εργασίες– Αξιολόγηση Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία τίθεται ο Διαγωνισμός Ecomobility υπό 

την αιγίδα του, στέλνεται σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Κάθε Γυμνάσιο που πιστεύει ότι ο 
διαγωνισμός αυτός ταιριάζει στην κουλτούρα του σχολείου εκδηλώνει ενδιαφέρον τον Σεπτέμβριο. 
Κατόπιν, η οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στέλνει οδηγίες στα Γυμνάσια που 
συμμετέχουν και τους ενημερώνει σχετικά με τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει κάθε 
εργασία ώστε να αγγίξει βιωματικά το πρόβλημα της πόλης.

Μετά την ανακοίνωση των βραβείων, ολοκληρώνεται η Εκστρατεία και συντάσσεται από το 
ECOCITY ο απολογισμός και εκδίδονται τα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση στάσης και 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, από την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου 
Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εκστρατεία Ecomobility, 2015). 

1.2 Θεωρητικό πλαίσιο
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχτηκε για την υλοποίηση του προγράμματος 

Ecomobility για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών είναι η μέθοδος πρότζεκτ σε 
συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση. Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τα μεθοδολογικά μοντέλα που προτείνονται για την ένταξη της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φέρμελη κ.ά,
2009). Επιπλέον, είναι η κυριότερη μέθοδος που συνδέεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
(Αθανασίου, 1995˙ Παρασκευόπουλος 1999) και χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς (Βιβίτσου κ.ά,
2006)  ευρύτατα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που θεωρήθηκε αρχικά πως είναι 
μέθοδος αποκλειστικά της περιβαλλοντικής αγωγής (Βουδρισλής, Αυγερινού, 2004).

1.2.1 Μέθοδος project
Το πρότζεκτ είναι μια ευέλικτη εκπαιδευτική διεργασία που αναφέρεται στο σχεδιασμό και 

την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου και συνδέεται με τη βιωματική επικοινωνιακή 
διδασκαλία (Frey, 1986˙ Χρυσαφίδης 1994˙ ΜΠΕ, 2011α). Σημασία έχει η ίδια η διαδικασία 
εξέλιξης του, ο δρόμος που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων, οι σχέσεις στα μέλη της ομάδας κ.α. 
τα οποία αποτελούν πηγές μάθησης από όπου πηγάζει η μόρφωση (ΜΠΕ, 2011α). Κάθε σχέδιο 
εργασίας είναι μοναδικό και αποτελεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας που το περιεχόμενό της 
σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων. Οι άνθρωποι, οι σχέσεις, οι 
στάσεις, οι αξίες τους, ο τόπος, ο χώρος, τα αντικείμενα όλα συμβάλουν στη μοναδικότητα του 
σχεδίου εργασίας (Κουλούρη, 2001). Το σχέδιο εργασίας θεωρήθηκε κύριο μέσο προώθησης της 
μάθησης μέσα από μορφές διερεύνησης και προβλήθηκε για τη στενή σχέση με την πράξη και τον 
κοινωνικό προβληματισμό (Μάγος, 2007). 

Μελετώντας προσεχτικά τις οδηγίες του ECOCITY για την εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο 
του Ecomobility και επιδιώκοντας μια μέθοδο ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που ενθαρρύνει την 
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1.1 Ecomobility- Εκστρατεία Οικολογικής Μετακίνησης

1.1.1 Εκστρατεία Ecomobility- Οικολογικής Μετακίνησης
Η εκστρατεία Ecomobility - Οικολογική Μετακίνηση είναι ένα διαθεματικό (Λογοτεχνία, 

Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, Αγγλικά) σχέδιο εργασίας, 
που καλλιεργεί την περιβαλλοντική διάπλαση των νέων μέσα από το μήνυμα: «Οι μαθητές 
ερευνούν, οι πόλεις ενημερώνονται, η κοινωνία ευαισθητοποιείται». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων ενώ παράλληλα 
επιστρατεύονται αξιόλογα Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμοί (Εκστρατεία Ecomobility,
2015). 

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε πριν 12 χρόνια από το ECOCITY, έναν εθελοντικό 
οργανισμό με προσανατολισμό το αστικό περιβάλλον για την υποστήριξη συνθηκών που θα μας 
κάνουν να ζούμε καλύτερα. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αποτελέσει αφόρμηση για τους 
μαθητές να αναθεωρήσουν το σύστημα αξιών που έχουμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα ως άτομα και 
ως κοινωνίες. Η ιδέα να επενδύσουν σε μαθητές προέκυψε από την κοινή παραδοχή ότι η 
εκπαίδευση συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης (Φλογαΐτη,
Λιαράκου, 2009). Έτσι απευθύνθηκαν μέσω του Διαγωνισμού σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε έφηβους της Γ' Γυμνασίου, που χαρακτηρίζονται από ορμή 
και νέες ιδέες και αποτελούν το μέλλον της κάθε χώρας (Εκστρατεία Ecomobility, 2015). Οι 
επιστήμονες που συνεργάστηκε το ECOCITY δεν παραπέμπουν σκόπιμα σε συγκεκριμένη 
βιβλιογραφία καθώς δε θέλουν να περιορίσουν τον τρόπο σκέψης και τις πηγές στις οποίες θα 
ανατρέχουν οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουν στο να καταργηθεί η λογική του ενός 
βιβλίου που αναπαράγει την αυθεντία (Βουδρισλής, Αυγερινού, 2004) και ωθούν τους μαθητές να 
βγουν από τη θέση του παθητικού αποδέκτη, να αναλάβουν δράση, να αναζητήσουν την αλήθεια 
μέσα από πολλαπλές πηγές, να τις αξιολογήσουν και να μάθουν να τις αξιοποιούν κατάλληλα.

Επιπλέον, το ECOCITY αναγνωρίζει ότι ο ρόλος της τέχνης στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντικός (Εκστρατεία Ecomobility, 2015˙ Φλογαΐτη, 2009). Η τέχνη 
αποτελεί μια σημαντική αισθητηριακή εμπειρία που ενισχύει τη φαντασία των παιδιών και είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τη μάθηση (Κόκκος, 2009˙ Dewey, 1980) ενώ παράλληλα καλλιεργεί το 
σύνολο των ειδών της νοημοσύνης (Κόκκος, 2009˙ Gardner, 1973). Επιπρόσθετα, οι εικαστικές 
τέχνες προσφέρουν πολύτιμες οπτικές και αισθητικές εμπειρίες, γεγονός που συμβάλει στη 
διεύρυνση της αντίληψης, στην απόκτηση νέων γνώσεων, στο συνδυασμό εμπειριών και τεχνικών 
δεξιοτήτων και στην αξιοποίηση της συλλογικότητας (ΜΠΕ, 2011β˙ Μουταφίδου κ.ά, 2013). Σε 
ένα δεύτερο επίπεδο, πέρα από την ευαισθησία και την αισθητική, η τέχνη καλλιεργεί τα ήθη, 
προβάλλει αξίες, ερμηνεύει και αναδημιουργεί τη φύση και τον κόσμο (Φλογαΐτη, 2009). Στην 
περίπτωση της εκστρατείας Ecomobility προτείνεται να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον 
χρησιμοποιώντας πράσινα και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης. Αυτά τα μέσα είναι 
δυνατόν να εκφραστούν με καλλιτεχνική διάσταση –ευχάριστα και ελκυστικά προς τους πολίτες-
με έμμεσους τρόπους έκφρασης – ηχητικά ή οπτικά μηνύματα, παραστάσεις, συναυλίες, 
ποδηλατοβόλτες, εκθέσεις, κ.α.

1.1.2 Σκοπός της Εκστρατείας Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση
Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι, μέσα από την έννοια της παρατήρησης, οι μαθητές 

να εντοπίζουν προβλήματα, να μάθουν να ερευνούν, να συνεργάζονται σε ομάδες, να 
παρουσιάζουν και να επικοινωνούν σε κοινό τις εργασίες τους˙ να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην 
κοινωνία. Σκοπό επίσης αποτελεί η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών να αντιλαμβάνονται 
τον τρόπο σκέψης και να εμβαθύνουν στην οπτική του άλλου, να συναισθάνονται και να βλέπουν 
πέρα από τα στενά πλαίσια των συμφερόντων τους καθώς επίσης να έχουν το σθένος να 
συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και διαλογικές αντιπαραθέσεις. Απώτερος σκοπός είναι η 

ενδυνάμωση της πεποίθησης ότι η αλλαγή και η διαμόρφωση ενός δίκαιου και βιώσιμου πλανήτη, 
στον οποίο η πολιτική δύναμη και οι πόροι είναι δίκαια μοιρασμένοι και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κατοχυρωμένα για όλους, είναι ζήτημα συλλογικής προσπάθειας και ενεργούς συμμετοχής. 
Πρόκειται για ένα δυναμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον 
εθελοντισμό, το σεβασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα. Τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα 
συμβάλουν καταλυτικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και στην απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη 
του ατόμου (Εκστρατεία Ecomobility, 2015). 

1.1.3 Εργασίες– Αξιολόγηση Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία τίθεται ο Διαγωνισμός Ecomobility υπό 

την αιγίδα του, στέλνεται σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Κάθε Γυμνάσιο που πιστεύει ότι ο 
διαγωνισμός αυτός ταιριάζει στην κουλτούρα του σχολείου εκδηλώνει ενδιαφέρον τον Σεπτέμβριο. 
Κατόπιν, η οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού στέλνει οδηγίες στα Γυμνάσια που 
συμμετέχουν και τους ενημερώνει σχετικά με τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει κάθε 
εργασία ώστε να αγγίξει βιωματικά το πρόβλημα της πόλης.

Μετά την ανακοίνωση των βραβείων, ολοκληρώνεται η Εκστρατεία και συντάσσεται από το 
ECOCITY ο απολογισμός και εκδίδονται τα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση στάσης και 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, από την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου 
Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εκστρατεία Ecomobility, 2015). 

1.2 Θεωρητικό πλαίσιο
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχτηκε για την υλοποίηση του προγράμματος 

Ecomobility για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών είναι η μέθοδος πρότζεκτ σε 
συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση. Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τα μεθοδολογικά μοντέλα που προτείνονται για την ένταξη της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φέρμελη κ.ά,
2009). Επιπλέον, είναι η κυριότερη μέθοδος που συνδέεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
(Αθανασίου, 1995˙ Παρασκευόπουλος 1999) και χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς (Βιβίτσου κ.ά,
2006)  ευρύτατα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που θεωρήθηκε αρχικά πως είναι 
μέθοδος αποκλειστικά της περιβαλλοντικής αγωγής (Βουδρισλής, Αυγερινού, 2004).

1.2.1 Μέθοδος project
Το πρότζεκτ είναι μια ευέλικτη εκπαιδευτική διεργασία που αναφέρεται στο σχεδιασμό και 

την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου και συνδέεται με τη βιωματική επικοινωνιακή 
διδασκαλία (Frey, 1986˙ Χρυσαφίδης 1994˙ ΜΠΕ, 2011α). Σημασία έχει η ίδια η διαδικασία 
εξέλιξης του, ο δρόμος που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων, οι σχέσεις στα μέλη της ομάδας κ.α. 
τα οποία αποτελούν πηγές μάθησης από όπου πηγάζει η μόρφωση (ΜΠΕ, 2011α). Κάθε σχέδιο 
εργασίας είναι μοναδικό και αποτελεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας που το περιεχόμενό της 
σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων. Οι άνθρωποι, οι σχέσεις, οι 
στάσεις, οι αξίες τους, ο τόπος, ο χώρος, τα αντικείμενα όλα συμβάλουν στη μοναδικότητα του 
σχεδίου εργασίας (Κουλούρη, 2001). Το σχέδιο εργασίας θεωρήθηκε κύριο μέσο προώθησης της 
μάθησης μέσα από μορφές διερεύνησης και προβλήθηκε για τη στενή σχέση με την πράξη και τον 
κοινωνικό προβληματισμό (Μάγος, 2007). 

Μελετώντας προσεχτικά τις οδηγίες του ECOCITY για την εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο 
του Ecomobility και επιδιώκοντας μια μέθοδο ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που ενθαρρύνει την 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών, τη δημιουργική δράση, τον πειραματισμό, τον προβληματισμό, 
την καλλιέργεια της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης και γενικότερα τη διαδικασία  «μαθαίνω πώς 
να μαθαίνω», η μέθοδος πρότζεκτ είναι η πιο κατάλληλη (Ματσαγγούρας, 2000). Η αξιοποίηση της 
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μεθόδου στην εκπαίδευση υποστηρίζεται στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς 
οι κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα 
στη σχολική γνώση και τις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής (Βιβίτσου κ.ά, 2006).

Η υλοποίηση της μεθόδου είναι περίπλοκη και απαιτεί σχεδιασμό και οργάνωση, ωστόσο 
είναι δυναμική και περιλαμβάνει ευέλικτο αφαιρετικό προγραμματισμό (Βιβίτσου κ.ά, 2006). Στην 
εκπαίδευση οι επικρατέστεροι όροι είναι σχέδιο δράσης (Βαϊνά, 1996) και σχέδιο εργασίας 
(Ματσαγγούρας, 2003) και ορίζεται ως: κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής 
συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με βάση καθορισμένο σχέδιο 
και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων οι 
οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους 
εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων. 

1.2.2 Βιωματική μάθηση
Η κεντρική ιδέα της Βιωματικής μάθησης συγκροτείται γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην 

εμπειρία και την εκπαίδευση. Η γνώση αποκτάται από τα άτομα μέσα από το μετασχηματισμό των 
εμπειριών τους και είναι πιο ουσιαστική όσο τα κίνητρα είναι εσωτερικά (περιέργεια, ενδιαφέρον. 
Σύμφωνα με τον Dewey μόνο ότι δέχεσαι με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό 
ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου (Μουλά, 2014). Η υλοποίηση βιωματικών 
δράσεων προβλέπεται στο υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 115475Γ2/ΦΕΚ Β 2121/28-08-2013. Ένα από τα επιστημονικά πεδία τα 
οποία προσφέρονται για βιωματικές δράσεις είναι το Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Οι βιωματικές δράσεις εκφράζουν τις αρχές της βιωματικής παιδαγωγικής, η οποία  
στηρίζεται και αξιοποιεί θέσεις και προτάσεις συγκεκριμένων ψυχολογικών σχολών (Lewin,
Piaget, Rogers, Vygotsky, κ.α.), των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η βιωματική 
μάθηση. Η βιωματική μάθηση ή αλλιώς διερευνητική ή εποικοδομητική μάθηση προτάσσει το 
μαθητή έναντι του καθηγητή. Είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής 
αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητες και ασκώντας την προσωπική 
του αυτονομία, νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, οργανώνει τη νέα γνώση και με αυτή επιλύει τα 
προβλήματα του. Σκοπός της είναι να ενεργοποιήσει τους μαθητές να διαχειρίζονται με ευθύνη, 
δημιουργικότητα και κριτική στάση τις μαθησιακές και κοινωνικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 
2011).

1.3 Στόχοι σχεδίου εργασίας
Η υλοποίηση του προγράμματος Ecomobility - Εκστρατεία Οικολογικής Μετακίνησης, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό παράδειγμα σχεδίου εργασίας στην παρούσα εισήγηση, 
στόχευε σε συγκεκριμένα επιμέρους αποτελέσματα. Οι μαθητές μετά την υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να έχουν κατακτήσει συγκεκριμένους στόχους και να έχουν αποκτήσει 
μεταγνωστικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού εγγραματισμού (Βιβίτσου κ.ά,
2006).

• Γνωστικοί στόχοι: Να αποκτήσουν γνώσεις για την οικολογική μετακίνηση, τη βιώσιμη 
κινητικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, τα πλεονεκτήματα των πράσινων μέσων μεταφοράς, τα 
δικαιώματα των πεζών, των ποδηλατών, των ανθρώπων με προσωρινές ή μόνιμες κινητικές 
δυσκολίες και αναπηρίες. Να μελετήσουν και να διερευνήσουν τα προβλήματα που επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής στις πόλεις, που προκαλούνται από τις συμπεριφορές και από τις συνθήκες 
μετακίνησης των πολιτών. Να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τα δικαιώματα που 
στερούνται πολίτες λόγω της ανεύθυνης συμπεριφοράς μας ή της αμέλειας των αρμόδιων 
αρχών. Να συνθέτουν κείμενο με βάση τα συμπεράσματα τους μετά από μελέτη συγκεκριμένων 
δεδομένων. Να ασκηθούν στο να συντάσσουν προτάσεις που να αφορούν στην αλλαγή της 
συμπεριφοράς μας και σε καλές πρακτικές. Να συνδέουν τα προβλήματα με τις αιτίες και τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης τους. Να μάθουν να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες από το 
Διαδίκτυο. Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.
• Συναισθηματικοί στόχοι: Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την οικολογική και 
ανεμπόδιστη μετακίνηση στις πόλεις και να ευαισθητοποιήσουν και τον κοινωνικό τους 
περίγυρο. Να παρακινηθούν στην υιοθέτηση μιας θετικότερης στάσης απέναντι στα πράσινα 
μέσα μετακίνησης (ποδήλατο, λεωφορείο, τρένο, μετρό, περπάτημα). Να κινητοποιηθούν στην 
ανεύρεση τρόπων ευρύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
αναλαμβάνοντας δράση ως αυριανοί πολίτες. Να αντιληφθούν τη σημασία των ατομικών και 
συλλογικών επιλογών και τρόπων ζωής ως κρίσιμων για την αειφορία του κοινωνικο-
περιβαλλοντικού συστήματος που ζει και αναπτύσσεται. Να υπερασπιστούν τα δικαιώματα που 
αφορούν όχι μόνο τους ίδιους αλλά και άλλα άτομα της κοινωνίας που ανήκουν. Να σέβονται 
τη διαφορετικότητα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, μπαίνοντας στη θέση 
του άλλου. Να δεσμευτούν για την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας. Να αναπτύξουν το 
συναίσθημα του ανήκειν και συναισθηματικές και οργανωτικές δεξιότητες. 
• Ψυχοκινητικοί στόχοι: Να εξοικειωθούν με τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και να 
ασκηθούν σε Δημοκρατικές διαδικασίες. Να παρουσιάσουν την εργασία και τις προτάσεις της 
ομάδας σε ειδική εκδήλωση παρουσία επιστημόνων, εκπροσώπων Φορέων, εκπαιδευτικών, 
μαθητών, δημοσιογράφων, πολιτών και γονιών των μαθητών. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 
δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους, θεωρείται σημαντικό μέσο 
ανταμοιβής (Βιβίτσου κ.ά, 2006). Να αυτενεργήσουν και να δώσουν δημιουργικές διεξόδους 
στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες τους. Να μετασχηματίσουν τις αγωνίες και τα όνειρα 
τους, τις αμφιβολίες και την αμφισβήτηση τους σε κριτικό και αυτοκριτικό ρόλο.
• Συμμετοχικοί στόχοι: Να συνεργάζονται σε ομάδες για το σχεδιασμό της εργασίας τους. Να 
ανταλλάσουν απόψεις με επιχειρήματα στη βάση του αλληλοσεβασμού και της 
αλληλοκατανόησης. Να αναπτύξουν ενεργό συμμετοχή και δράση σε ομαδικές δραστηριότητες 
πέραν του αναλυτικού προγράμματος καθώς έτσι διαμορφώνονται ενεργοί πολίτες στη 
διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων (Περικλέους, 2005).

2 Σχέδιο εργασίας Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση
Το Γυμνάσιο Κουτσουρά, ένα μικρό επαρχιακό σχολείο του Νομού Λασιθίου, από το 

Σεπτέμβριο του 2011 εφάρμοζε πιλοτικά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 104868/Γ2/ΦΕΚ Β/2240/13-09-2011. Είχε υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 
2011-2012 βιωματικές δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπλέον κάθε χρόνο στα πλαίσια των θεματικών ετών της δεκαετίας 2005-
2014 που έχουν χαρακτηριστεί ως η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το 
σχολείο υλοποιούσε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Έτσι όταν οι μαθητές του Γυμνασίου Κουτσουρά ενημερώθηκαν, στην προγραμματισμένη 
ημέρα ενημέρωσης για τους τρέχοντες διαγωνισμούς, για το Πρόγραμμα Ecomobility-Οικολογική 
Μετακίνηση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67528/Γ7/15-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Ήταν τόσοι πολλοί οι μαθητές 
που ήθελαν να συμμετάσχουν που διοργανώθηκε ένας άτυπος διαγωνισμός καλλιτεχνικών ιδεών 
για την υλοποίηση του Προγράμματος για να προκύψει η τελική ομάδα των 8 συμμετεχόντων 
μαθητών. Οι μαθητές ήρθαν στην προγραμματισμένη συνάντηση με πολλές ιδέες και σκέψεις για 
το πώς θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο δράσης. Τελικά μέσα από συζητήσεις 
επιλέχτηκε η ομάδα των οκτώ μαθητών που εκπροσωπούσε το Σχολείο στο Διαγωνισμό.

Στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση του Γυμνασίου Κουτσουρά τον Σεπτέμβριο 
ενημερώθηκε ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές να 
συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτήν τη δράση προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την τοπική 
κοινωνία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αφού μελέτησε προσεκτικά τους σκοπούς του Προγράμματος 
πείστηκε ότι είναι ένα σχέδιο δράσης που συμβαδίζει με το όραμα του Σχολείου και που μπορεί να 
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μεθόδου στην εκπαίδευση υποστηρίζεται στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς 
οι κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα 
στη σχολική γνώση και τις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής (Βιβίτσου κ.ά, 2006).

Η υλοποίηση της μεθόδου είναι περίπλοκη και απαιτεί σχεδιασμό και οργάνωση, ωστόσο 
είναι δυναμική και περιλαμβάνει ευέλικτο αφαιρετικό προγραμματισμό (Βιβίτσου κ.ά, 2006). Στην 
εκπαίδευση οι επικρατέστεροι όροι είναι σχέδιο δράσης (Βαϊνά, 1996) και σχέδιο εργασίας 
(Ματσαγγούρας, 2003) και ορίζεται ως: κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής 
συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με βάση καθορισμένο σχέδιο 
και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων οι 
οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους 
εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων. 

1.2.2 Βιωματική μάθηση
Η κεντρική ιδέα της Βιωματικής μάθησης συγκροτείται γύρω από τη σχέση ανάμεσα στην 

εμπειρία και την εκπαίδευση. Η γνώση αποκτάται από τα άτομα μέσα από το μετασχηματισμό των 
εμπειριών τους και είναι πιο ουσιαστική όσο τα κίνητρα είναι εσωτερικά (περιέργεια, ενδιαφέρον. 
Σύμφωνα με τον Dewey μόνο ότι δέχεσαι με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό 
ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου (Μουλά, 2014). Η υλοποίηση βιωματικών 
δράσεων προβλέπεται στο υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 115475Γ2/ΦΕΚ Β 2121/28-08-2013. Ένα από τα επιστημονικά πεδία τα 
οποία προσφέρονται για βιωματικές δράσεις είναι το Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Οι βιωματικές δράσεις εκφράζουν τις αρχές της βιωματικής παιδαγωγικής, η οποία  
στηρίζεται και αξιοποιεί θέσεις και προτάσεις συγκεκριμένων ψυχολογικών σχολών (Lewin,
Piaget, Rogers, Vygotsky, κ.α.), των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η βιωματική 
μάθηση. Η βιωματική μάθηση ή αλλιώς διερευνητική ή εποικοδομητική μάθηση προτάσσει το 
μαθητή έναντι του καθηγητή. Είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής 
αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, αντιλήψεις και δεξιότητες και ασκώντας την προσωπική 
του αυτονομία, νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του, οργανώνει τη νέα γνώση και με αυτή επιλύει τα 
προβλήματα του. Σκοπός της είναι να ενεργοποιήσει τους μαθητές να διαχειρίζονται με ευθύνη, 
δημιουργικότητα και κριτική στάση τις μαθησιακές και κοινωνικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 
2011).

1.3 Στόχοι σχεδίου εργασίας
Η υλοποίηση του προγράμματος Ecomobility - Εκστρατεία Οικολογικής Μετακίνησης, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό παράδειγμα σχεδίου εργασίας στην παρούσα εισήγηση, 
στόχευε σε συγκεκριμένα επιμέρους αποτελέσματα. Οι μαθητές μετά την υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να έχουν κατακτήσει συγκεκριμένους στόχους και να έχουν αποκτήσει 
μεταγνωστικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού εγγραματισμού (Βιβίτσου κ.ά,
2006).

• Γνωστικοί στόχοι: Να αποκτήσουν γνώσεις για την οικολογική μετακίνηση, τη βιώσιμη 
κινητικότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, τα πλεονεκτήματα των πράσινων μέσων μεταφοράς, τα 
δικαιώματα των πεζών, των ποδηλατών, των ανθρώπων με προσωρινές ή μόνιμες κινητικές 
δυσκολίες και αναπηρίες. Να μελετήσουν και να διερευνήσουν τα προβλήματα που επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής στις πόλεις, που προκαλούνται από τις συμπεριφορές και από τις συνθήκες 
μετακίνησης των πολιτών. Να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τα δικαιώματα που 
στερούνται πολίτες λόγω της ανεύθυνης συμπεριφοράς μας ή της αμέλειας των αρμόδιων 
αρχών. Να συνθέτουν κείμενο με βάση τα συμπεράσματα τους μετά από μελέτη συγκεκριμένων 
δεδομένων. Να ασκηθούν στο να συντάσσουν προτάσεις που να αφορούν στην αλλαγή της 
συμπεριφοράς μας και σε καλές πρακτικές. Να συνδέουν τα προβλήματα με τις αιτίες και τις 

προσπάθειες αντιμετώπισης τους. Να μάθουν να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες από το 
Διαδίκτυο. Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.
• Συναισθηματικοί στόχοι: Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την οικολογική και 
ανεμπόδιστη μετακίνηση στις πόλεις και να ευαισθητοποιήσουν και τον κοινωνικό τους 
περίγυρο. Να παρακινηθούν στην υιοθέτηση μιας θετικότερης στάσης απέναντι στα πράσινα 
μέσα μετακίνησης (ποδήλατο, λεωφορείο, τρένο, μετρό, περπάτημα). Να κινητοποιηθούν στην 
ανεύρεση τρόπων ευρύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
αναλαμβάνοντας δράση ως αυριανοί πολίτες. Να αντιληφθούν τη σημασία των ατομικών και 
συλλογικών επιλογών και τρόπων ζωής ως κρίσιμων για την αειφορία του κοινωνικο-
περιβαλλοντικού συστήματος που ζει και αναπτύσσεται. Να υπερασπιστούν τα δικαιώματα που 
αφορούν όχι μόνο τους ίδιους αλλά και άλλα άτομα της κοινωνίας που ανήκουν. Να σέβονται 
τη διαφορετικότητα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, μπαίνοντας στη θέση 
του άλλου. Να δεσμευτούν για την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας. Να αναπτύξουν το 
συναίσθημα του ανήκειν και συναισθηματικές και οργανωτικές δεξιότητες. 
• Ψυχοκινητικοί στόχοι: Να εξοικειωθούν με τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και να 
ασκηθούν σε Δημοκρατικές διαδικασίες. Να παρουσιάσουν την εργασία και τις προτάσεις της 
ομάδας σε ειδική εκδήλωση παρουσία επιστημόνων, εκπροσώπων Φορέων, εκπαιδευτικών, 
μαθητών, δημοσιογράφων, πολιτών και γονιών των μαθητών. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 
δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους, θεωρείται σημαντικό μέσο 
ανταμοιβής (Βιβίτσου κ.ά, 2006). Να αυτενεργήσουν και να δώσουν δημιουργικές διεξόδους 
στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητες τους. Να μετασχηματίσουν τις αγωνίες και τα όνειρα 
τους, τις αμφιβολίες και την αμφισβήτηση τους σε κριτικό και αυτοκριτικό ρόλο.
• Συμμετοχικοί στόχοι: Να συνεργάζονται σε ομάδες για το σχεδιασμό της εργασίας τους. Να 
ανταλλάσουν απόψεις με επιχειρήματα στη βάση του αλληλοσεβασμού και της 
αλληλοκατανόησης. Να αναπτύξουν ενεργό συμμετοχή και δράση σε ομαδικές δραστηριότητες 
πέραν του αναλυτικού προγράμματος καθώς έτσι διαμορφώνονται ενεργοί πολίτες στη 
διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων (Περικλέους, 2005).

2 Σχέδιο εργασίας Ecomobility- Οικολογική Μετακίνηση
Το Γυμνάσιο Κουτσουρά, ένα μικρό επαρχιακό σχολείο του Νομού Λασιθίου, από το 

Σεπτέμβριο του 2011 εφάρμοζε πιλοτικά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με την 
Υπουργική Απόφαση 104868/Γ2/ΦΕΚ Β/2240/13-09-2011. Είχε υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 
2011-2012 βιωματικές δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπλέον κάθε χρόνο στα πλαίσια των θεματικών ετών της δεκαετίας 2005-
2014 που έχουν χαρακτηριστεί ως η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το 
σχολείο υλοποιούσε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Έτσι όταν οι μαθητές του Γυμνασίου Κουτσουρά ενημερώθηκαν, στην προγραμματισμένη 
ημέρα ενημέρωσης για τους τρέχοντες διαγωνισμούς, για το Πρόγραμμα Ecomobility-Οικολογική 
Μετακίνηση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67528/Γ7/15-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό. Ήταν τόσοι πολλοί οι μαθητές 
που ήθελαν να συμμετάσχουν που διοργανώθηκε ένας άτυπος διαγωνισμός καλλιτεχνικών ιδεών 
για την υλοποίηση του Προγράμματος για να προκύψει η τελική ομάδα των 8 συμμετεχόντων 
μαθητών. Οι μαθητές ήρθαν στην προγραμματισμένη συνάντηση με πολλές ιδέες και σκέψεις για 
το πώς θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο δράσης. Τελικά μέσα από συζητήσεις 
επιλέχτηκε η ομάδα των οκτώ μαθητών που εκπροσωπούσε το Σχολείο στο Διαγωνισμό.

Στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση του Γυμνασίου Κουτσουρά τον Σεπτέμβριο 
ενημερώθηκε ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους μαθητές να 
συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτήν τη δράση προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την τοπική 
κοινωνία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αφού μελέτησε προσεκτικά τους σκοπούς του Προγράμματος 
πείστηκε ότι είναι ένα σχέδιο δράσης που συμβαδίζει με το όραμα του Σχολείου και που μπορεί να 
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προσφέρει στη μαθητική κοινότητα, να συμβάλει στο άνοιγμα του σχολείου στη ζωή και στην 
αλληλεπίδραση του με την κοινωνία (Βουδρισλής, Αυγερινού, 2004). Στη συνέχεια ενημερώθηκαν 
οι γονείς σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και τους ζητήθηκε η 
υποστήριξη τους καθώς όλες οι δράσεις θα πραγματοποιούνταν εκτός ωρών διδασκαλίας. Επιπλέον 
έγιναν και οι πρώτες επαφές με την τοπική Δημοτική Αρχή και το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης. 
Έπειτα συμπληρώθηκε η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τα 
ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και των υπεύθυνων καθηγητών. Ακόμη, για τη συμμετοχή 
του Γυμνασίου Κουτσουρά στη Δράση αυτή ενημερώθηκε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του Νομού Λασιθίου.

Για την υλοποίηση της Εκστρατείας Ecomobility ήταν απαραίτητη η διαθεματική και 
διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος (Morin, 2000), ο συσχετισμός του διδακτέου με την 
καθημερινή ζωή, η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, η συνεργασία, η ανατροφοδότηση, η 
αξιολόγηση και η εξωστρέφεια του σχολείου στην κοινωνία. Το μεθοδολογικό εργαλείο που 
εξυπηρετεί καλύτερα αυτούς τους στόχους και συνάδει με τις παραπάνω επιδιώξεις είναι η μέθοδος 
project. Εφαρμόστηκαν τα στάδια του σχεδίου εργασίας (Frey, 1986) με μικρές αλλαγές. 

Καθώς το θέμα ήταν προκαθορισμένο, σε πρώτη φάση έγινε ο καθορισμός των στόχων και 
έγιναν κάποια χρονοδιαγράμματα. Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεση μας για να φτάσουμε το στόχο 
ήταν από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο όπου και πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εργασίας. 

Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα 
ανέλαβε να προσδιορίσει το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων οικολογική- βιώσιμη 
κινητικότητα, ποιότητα ζωής και σεβασμός στο δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης όλων των 
πολιτών μέσα στις πόλεις. Η δεύτερη υποομάδα ανέλαβε δράση εντοπισμού του προβλήματος και 
άρχισε να καταγράφει με φωτογραφίες και βίντεο τις ελλείψεις, τις κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο 
και τις λάθος συμπεριφορές που δυσχέραιναν τη μετακίνηση των πολιτών (παράνομη στάθμευση 
αυτοκινήτων στα πεζοδρόμια, σε θέσεις ΑμεΑ, επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές σε βάρος πεζών 
και ποδηλατών, στενά ή κατεστραμμένα πεζοδρόμια, κ.α.). Η τρίτη υποομάδα δούλεψε πάνω στο 
σχεδιασμό λύσεων - προτάσεων που θα βοηθήσουν σημαντικά την περιοχή τους και θα 
αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της (πιο συχνά δρομολόγια των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, ποδηλατόδρομος, πιο πλατιά πεζοδρόμια, ράμπες για τους ανθρώπους με κινητικές 
δυσκολίες, κ.α.) μελετώντας καλές πρακτικές άλλων πόλεων. Η τέταρτη υποομάδα έγραψε τους 
διαλόγους των θεατρικών έργων, έκαναν διανομή ρόλων και ανέλαβαν και καθήκοντα σκηνοθετών. 
Όσο οι επιμέρους ομάδες δούλευαν το δικό τους μέρος της εργασίας, υπήρχε επικοινωνία και 
ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. Αυτή η δεύτερη φάση διήρκησε μέχρι τον Δεκέμβριο. 

Έπειτα γίναμε όλοι μαζί μια ομάδα και ξεκινήσαμε παράλληλα να κάνουμε πρόβες τα μικρά 
θεατρικά έργα, να κατασκευάζουμε τα σκηνικά της παράστασης και την επίσημη ιστοσελίδα του 
Ecomobility για το Γυμνάσιο Κουτσουρά http://pitarokilistella.wix.com/ecomobility2013. Μέχρι τα 
μέσα του Φεβρουαρίου η εργασία προχωρούσε ικανοποιητικά, η ιστοσελίδα εμπλουτιζόταν με 
χρήσιμο και αξιόλογο υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, και όδευε προς την ολοκλήρωση της. 

Όμως η έμπνευση ενός μαθητή να δημιουργήσουμε μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων 
σχεδίων μας έκανε να αναπροσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να προλάβουμε τις 
προθεσμίες. Η ιδέα της ταινίας υλοποιήθηκε με την τεχνική του stop motion animation (Λαζαρίδης, 
2008). Οι μαθητές χρειάστηκε να επιστρατεύσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους για να 
κατασκευάσουν τους ήρωες από πλαστελίνη αλλά και τα σκηνικά της ταινίας «Μια γειτονιά 
αλλιώτική από τις άλλες». Γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων. 
Αποτύπωσαν τις σκηνές με τη φωτογράφιση, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν κατάλληλα τον 
προβολέα, το τρίποδο, την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, να αποθηκεύουν τις φωτογραφίες στον 
υπολογιστή και να τις επεξεργάζονται. Έκαναν επίσης εγγραφή τις φωνές των ηρώων μέσω 
ψηφιακής κάμερας και έμαθαν να απομονώνουν τον ήχο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
λογισμικά. Τέλος έμαθαν να τα συνδυάζουν όλα μαζί για την παραγωγή της ταινίας τους. Η ταινία 
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=EIqcGZeeDhI

Παρουσιάστηκε στην ειδική εκδήλωση για το Ecomobility και συμμετείχε στο διαγωνιστικό 
κομμάτι στη 13η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας- Camera 
Zizanio (Camera Zizanio, 2015).

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, την Τροχαία Ιεράπετρας, τον 
υπεύθυνο για τη δράση Αντιδήμαρχο και τους φίλους ποδηλάτου Ιεράπετρας οργάνωσαν μια 
ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της Ιεράπετρας. Με τον τρόπο αυτό, είχαν την ευκαιρία να 
διαπιστώσουν οι ίδιοι τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με το ποδήλατο αλλά και τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν από την έλλειψη σεβασμού από τους οδηγούς των διερχόμενων αυτοκινήτων. 
Αξιοποίησαν την ευκαιρία και ρώτησαν τους περαστικούς τη γνώμη τους για την οικολογική 
μετακίνηση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μετακίνηση τους στην πόλη. Ακόμη είχαν 
την ευκαιρία να μιλήσουν σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και να 
προσκαλέσουν την τοπική κοινωνία στην εκδήλωση που θα πραγματοποιούσαν σε λίγες ημέρες. 
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της κοινωνίας επισκέφτηκαν το γειτονικό Δημοτικό Σχολείο 
Κουτσουρά όπου και μίλησαν για την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση σε μαθητές και 
δασκάλους.

Οι μαθητές δούλεψαν σκληρά, οργανωμένα, μεθοδικά και ομαδικά. Σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος δούλευαν με ενθουσιασμό και καθόλου δεν τους πτοούσε το γεγονός ότι χρειαζόταν 
να αφιερώνουν τον ελεύθερο τους χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που είχαν 
αναλάβει. Ένιωθαν πρεσβευτές του τόπου τους αλλά και ολόκληρης της Κρήτης καθώς ήταν το 
μοναδικό σχολείο της νησιωτικής Ελλάδας που συμμετείχε στο Διαγωνισμό.

Οι μαθητές έστειλαν προσκλήσεις στους Φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε (Δήμο, 
Τροχαία, ΚΠΕ, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου), στα Σχολεία του Νομού 
Λασιθίου, σε δημοσιογράφους, στους ανθρώπους που πήραμε συνέντευξη και στους γονείς και η 
ανταπόκριση των προσκεκλημένων ήταν μεγάλη. Η αίθουσα ήταν γεμάτη και οι μαθητές ένιωσαν 
ότι κάνουν κάτι σημαντικό, που αξίζει και που έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Στην 
εκδήλωση οι μαθητές της ομάδας μέσα από τραγούδια, θεατρικά, βίντεο, παρουσιάσεις και 
προβολή της ταινίας μικρούς μήκους που είχαν δημιουργήσει, επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν και 
να ευαισθητοποιήσουν τους παρευρισκόμενους στο θέμα της βιώσιμης και ελεύθερης 
κινητικότητας στην πόλη τους. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν γόνιμος και επέτρεψε στο κοινό 
και στους αξιολογητές να ακούσουν τη γνώμη των μαθητών για το πρόγραμμα το οποίο 
υλοποίησαν αλλά και για την πορεία που ακολούθησαν προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. 

Τελευταία φάση του σχεδίου εργασίας είναι η αξιολόγηση. Η εργασία των μαθητών 
αξιολογήθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τελικά διακρίθηκε με το 1ο βραβείο 
Δημιουργίας στην κατηγορία Ηλεκτρονική Έκφραση με το έργο «Μια γειτονιά αλλιώτικη από τις 
άλλες». Υπήρξε όμως και φάση εσωτερικής αξιολόγησης – ενδοσκόπησης. Έγινε από τα μέλη της 
ομάδας ένας εσωτερικός απολογισμός για τα στοιχεία εκείνα που τους επηρέασαν τόσο μαθησιακά 
και συναισθηματικά, όσο και σε επίπεδο σχέσεων και στάσεων ζωής.

3 Συμπεράσματα
Το σχέδιο δράσης Ecomobility, όπως υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κουτσουρά, αποτελεί ένα 

επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου project σε ένα πρόγραμμα που εξάπτει τη 
φαντασία, διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργεί κίνητρα συμμετοχής και μάθησης. 
Το βραβείο που κατέκτησαν οι μαθητές αποτελεί την επιβράβευση του κόπου τους αλλά η αξία του 
προγράμματος έγκειται στη διαδρομή που ακολούθησαν οι μαθητές προκειμένου να φτάσουν εκεί.

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν το έργο που ανέλαβαν με υπευθυνότητα, συνέπεια και πειθαρχία. 
Ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος και μέσω της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής απόψεων διαμόρφωσαν από κοινού το πλαίσιο δράσης, επιδιώκοντας σφαιρική 
εξέταση του θέματος της βιώσιμης μετακίνησης. Αφού διερεύνησαν το πρόβλημα και αναζήτησαν 
λύσεις, μετασχημάτισαν τη γνώση σε έργα πρωτότυπα επιστρατεύοντας τη φαντασία τους για να 
μεταφέρουν μηνύματα στην ευρύτερη κοινωνία και να διαμορφώσουν οράματα για έναν καλύτερο 
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προσφέρει στη μαθητική κοινότητα, να συμβάλει στο άνοιγμα του σχολείου στη ζωή και στην 
αλληλεπίδραση του με την κοινωνία (Βουδρισλής, Αυγερινού, 2004). Στη συνέχεια ενημερώθηκαν 
οι γονείς σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και τους ζητήθηκε η 
υποστήριξη τους καθώς όλες οι δράσεις θα πραγματοποιούνταν εκτός ωρών διδασκαλίας. Επιπλέον 
έγιναν και οι πρώτες επαφές με την τοπική Δημοτική Αρχή και το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης. 
Έπειτα συμπληρώθηκε η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τα 
ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και των υπεύθυνων καθηγητών. Ακόμη, για τη συμμετοχή 
του Γυμνασίου Κουτσουρά στη Δράση αυτή ενημερώθηκε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του Νομού Λασιθίου.

Για την υλοποίηση της Εκστρατείας Ecomobility ήταν απαραίτητη η διαθεματική και 
διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος (Morin, 2000), ο συσχετισμός του διδακτέου με την 
καθημερινή ζωή, η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, η συνεργασία, η ανατροφοδότηση, η 
αξιολόγηση και η εξωστρέφεια του σχολείου στην κοινωνία. Το μεθοδολογικό εργαλείο που 
εξυπηρετεί καλύτερα αυτούς τους στόχους και συνάδει με τις παραπάνω επιδιώξεις είναι η μέθοδος 
project. Εφαρμόστηκαν τα στάδια του σχεδίου εργασίας (Frey, 1986) με μικρές αλλαγές. 

Καθώς το θέμα ήταν προκαθορισμένο, σε πρώτη φάση έγινε ο καθορισμός των στόχων και 
έγιναν κάποια χρονοδιαγράμματα. Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεση μας για να φτάσουμε το στόχο 
ήταν από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο όπου και πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εργασίας. 

Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα 
ανέλαβε να προσδιορίσει το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων οικολογική- βιώσιμη 
κινητικότητα, ποιότητα ζωής και σεβασμός στο δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης όλων των 
πολιτών μέσα στις πόλεις. Η δεύτερη υποομάδα ανέλαβε δράση εντοπισμού του προβλήματος και 
άρχισε να καταγράφει με φωτογραφίες και βίντεο τις ελλείψεις, τις κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο 
και τις λάθος συμπεριφορές που δυσχέραιναν τη μετακίνηση των πολιτών (παράνομη στάθμευση 
αυτοκινήτων στα πεζοδρόμια, σε θέσεις ΑμεΑ, επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές σε βάρος πεζών 
και ποδηλατών, στενά ή κατεστραμμένα πεζοδρόμια, κ.α.). Η τρίτη υποομάδα δούλεψε πάνω στο 
σχεδιασμό λύσεων - προτάσεων που θα βοηθήσουν σημαντικά την περιοχή τους και θα 
αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της (πιο συχνά δρομολόγια των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, ποδηλατόδρομος, πιο πλατιά πεζοδρόμια, ράμπες για τους ανθρώπους με κινητικές 
δυσκολίες, κ.α.) μελετώντας καλές πρακτικές άλλων πόλεων. Η τέταρτη υποομάδα έγραψε τους 
διαλόγους των θεατρικών έργων, έκαναν διανομή ρόλων και ανέλαβαν και καθήκοντα σκηνοθετών. 
Όσο οι επιμέρους ομάδες δούλευαν το δικό τους μέρος της εργασίας, υπήρχε επικοινωνία και 
ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. Αυτή η δεύτερη φάση διήρκησε μέχρι τον Δεκέμβριο. 

Έπειτα γίναμε όλοι μαζί μια ομάδα και ξεκινήσαμε παράλληλα να κάνουμε πρόβες τα μικρά 
θεατρικά έργα, να κατασκευάζουμε τα σκηνικά της παράστασης και την επίσημη ιστοσελίδα του 
Ecomobility για το Γυμνάσιο Κουτσουρά http://pitarokilistella.wix.com/ecomobility2013. Μέχρι τα 
μέσα του Φεβρουαρίου η εργασία προχωρούσε ικανοποιητικά, η ιστοσελίδα εμπλουτιζόταν με 
χρήσιμο και αξιόλογο υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, και όδευε προς την ολοκλήρωση της. 

Όμως η έμπνευση ενός μαθητή να δημιουργήσουμε μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων 
σχεδίων μας έκανε να αναπροσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να προλάβουμε τις 
προθεσμίες. Η ιδέα της ταινίας υλοποιήθηκε με την τεχνική του stop motion animation (Λαζαρίδης, 
2008). Οι μαθητές χρειάστηκε να επιστρατεύσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους για να 
κατασκευάσουν τους ήρωες από πλαστελίνη αλλά και τα σκηνικά της ταινίας «Μια γειτονιά 
αλλιώτική από τις άλλες». Γνώρισαν τη διαδικασία παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων. 
Αποτύπωσαν τις σκηνές με τη φωτογράφιση, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν κατάλληλα τον 
προβολέα, το τρίποδο, την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, να αποθηκεύουν τις φωτογραφίες στον 
υπολογιστή και να τις επεξεργάζονται. Έκαναν επίσης εγγραφή τις φωνές των ηρώων μέσω 
ψηφιακής κάμερας και έμαθαν να απομονώνουν τον ήχο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
λογισμικά. Τέλος έμαθαν να τα συνδυάζουν όλα μαζί για την παραγωγή της ταινίας τους. Η ταινία 
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=EIqcGZeeDhI

Παρουσιάστηκε στην ειδική εκδήλωση για το Ecomobility και συμμετείχε στο διαγωνιστικό 
κομμάτι στη 13η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας- Camera 
Zizanio (Camera Zizanio, 2015).

Παράλληλα σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, την Τροχαία Ιεράπετρας, τον 
υπεύθυνο για τη δράση Αντιδήμαρχο και τους φίλους ποδηλάτου Ιεράπετρας οργάνωσαν μια 
ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της Ιεράπετρας. Με τον τρόπο αυτό, είχαν την ευκαιρία να 
διαπιστώσουν οι ίδιοι τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με το ποδήλατο αλλά και τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν από την έλλειψη σεβασμού από τους οδηγούς των διερχόμενων αυτοκινήτων. 
Αξιοποίησαν την ευκαιρία και ρώτησαν τους περαστικούς τη γνώμη τους για την οικολογική 
μετακίνηση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μετακίνηση τους στην πόλη. Ακόμη είχαν 
την ευκαιρία να μιλήσουν σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και να 
προσκαλέσουν την τοπική κοινωνία στην εκδήλωση που θα πραγματοποιούσαν σε λίγες ημέρες. 
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της κοινωνίας επισκέφτηκαν το γειτονικό Δημοτικό Σχολείο 
Κουτσουρά όπου και μίλησαν για την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση σε μαθητές και 
δασκάλους.

Οι μαθητές δούλεψαν σκληρά, οργανωμένα, μεθοδικά και ομαδικά. Σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος δούλευαν με ενθουσιασμό και καθόλου δεν τους πτοούσε το γεγονός ότι χρειαζόταν 
να αφιερώνουν τον ελεύθερο τους χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που είχαν 
αναλάβει. Ένιωθαν πρεσβευτές του τόπου τους αλλά και ολόκληρης της Κρήτης καθώς ήταν το 
μοναδικό σχολείο της νησιωτικής Ελλάδας που συμμετείχε στο Διαγωνισμό.

Οι μαθητές έστειλαν προσκλήσεις στους Φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε (Δήμο, 
Τροχαία, ΚΠΕ, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου), στα Σχολεία του Νομού 
Λασιθίου, σε δημοσιογράφους, στους ανθρώπους που πήραμε συνέντευξη και στους γονείς και η 
ανταπόκριση των προσκεκλημένων ήταν μεγάλη. Η αίθουσα ήταν γεμάτη και οι μαθητές ένιωσαν 
ότι κάνουν κάτι σημαντικό, που αξίζει και που έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Στην 
εκδήλωση οι μαθητές της ομάδας μέσα από τραγούδια, θεατρικά, βίντεο, παρουσιάσεις και 
προβολή της ταινίας μικρούς μήκους που είχαν δημιουργήσει, επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν και 
να ευαισθητοποιήσουν τους παρευρισκόμενους στο θέμα της βιώσιμης και ελεύθερης 
κινητικότητας στην πόλη τους. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν γόνιμος και επέτρεψε στο κοινό 
και στους αξιολογητές να ακούσουν τη γνώμη των μαθητών για το πρόγραμμα το οποίο 
υλοποίησαν αλλά και για την πορεία που ακολούθησαν προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. 

Τελευταία φάση του σχεδίου εργασίας είναι η αξιολόγηση. Η εργασία των μαθητών 
αξιολογήθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τελικά διακρίθηκε με το 1ο βραβείο 
Δημιουργίας στην κατηγορία Ηλεκτρονική Έκφραση με το έργο «Μια γειτονιά αλλιώτικη από τις 
άλλες». Υπήρξε όμως και φάση εσωτερικής αξιολόγησης – ενδοσκόπησης. Έγινε από τα μέλη της 
ομάδας ένας εσωτερικός απολογισμός για τα στοιχεία εκείνα που τους επηρέασαν τόσο μαθησιακά 
και συναισθηματικά, όσο και σε επίπεδο σχέσεων και στάσεων ζωής.

3 Συμπεράσματα
Το σχέδιο δράσης Ecomobility, όπως υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κουτσουρά, αποτελεί ένα 

επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου project σε ένα πρόγραμμα που εξάπτει τη 
φαντασία, διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και δημιουργεί κίνητρα συμμετοχής και μάθησης. 
Το βραβείο που κατέκτησαν οι μαθητές αποτελεί την επιβράβευση του κόπου τους αλλά η αξία του 
προγράμματος έγκειται στη διαδρομή που ακολούθησαν οι μαθητές προκειμένου να φτάσουν εκεί.

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν το έργο που ανέλαβαν με υπευθυνότητα, συνέπεια και πειθαρχία. 
Ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος και μέσω της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής απόψεων διαμόρφωσαν από κοινού το πλαίσιο δράσης, επιδιώκοντας σφαιρική 
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κόσμο. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας κάνοντας έτσι τα πρώτα 
βήματα χειραφέτησης τους. Έμαθαν να είναι πρακτικοί, επικοινωνιακοί και δημιουργικοί. 
Τονώθηκε η αυτοπεποίθηση τους και συνειδητοποίησαν την αξία της προσωπικής ευθύνης για την 
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών προκειμένου η αειφόρος και δίκαιη κοινωνία γίνει 
πραγματικότητα για όλους. Οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών 
βελτιώθηκαν και έγιναν πιο ουσιαστικές.

Επιπλέον, οι συντονιστές καθηγητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους, να 
αξιοποιήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση, την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα τους αλλά και την 
ανάγκη τους για επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους.

Το πρόγραμμα συνέβαλλε αποτελεσματικά στο άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία, στη 
διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών και συμπεριφορών προσανατολισμένο στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη και στην υιοθέτηση μεθόδων που προωθούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών.
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κόσμο. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας κάνοντας έτσι τα πρώτα 
βήματα χειραφέτησης τους. Έμαθαν να είναι πρακτικοί, επικοινωνιακοί και δημιουργικοί. 
Τονώθηκε η αυτοπεποίθηση τους και συνειδητοποίησαν την αξία της προσωπικής ευθύνης για την 
αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών προκειμένου η αειφόρος και δίκαιη κοινωνία γίνει 
πραγματικότητα για όλους. Οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών 
βελτιώθηκαν και έγιναν πιο ουσιαστικές.

Επιπλέον, οι συντονιστές καθηγητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους, να 
αξιοποιήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση, την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα τους αλλά και την 
ανάγκη τους για επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους.

Το πρόγραμμα συνέβαλλε αποτελεσματικά στο άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία, στη 
διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών και συμπεριφορών προσανατολισμένο στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη και στην υιοθέτηση μεθόδων που προωθούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών.
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Περίληψη
Στην εισήγηση αυτή διαπραγματευόμαστε τον μετασχηματισμό των ασκήσεων/εργασιών,

όπως αυτές ενδέχεται να δίδονται στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής διδασκαλίας, σε ποικίλες, 
αυτοτελείς, σύντομες, ανοιχτές δράσεις αυτοέκφρασης. Χάρη στην αυτοτέλεια και τη συντομία των 
δράσεων φαίνεται πως διατηρείται ζωηρό το ενδιαφέρον του μαθητή και υψηλό το επίπεδο 
εγρήγορσης, προλαμβάνεται η ανία, προσφέρεται άμεσα ικανοποίηση. Προσδιορίζονται ως 
«ανοιχτές» διότι, για να ολοκληρωθούν, οι περισσότερες απαιτούν αναστοχαστική και δημιουργική 
σκέψη, ενώ δραστηριότητες με παραπλήσια στοχοθεσία διαδέχονται η μία την άλλη, ως νέες – για 
τον μαθητή - ευκαιρίες. Ονομάζονται δράσεις αυτοέκφρασης επειδή, προκειμένου να υλοποιηθούν 
σαφείς στόχοι διαμέσου απλών και συγκεκριμένων τεχνικών, εκλαμβάνεται ως προϋπόθεση και 
ενθαρρύνεται η ελεύθερη,  καθοδηγούμενη ή μη, προσωπική έκφραση (ατομικά είτε συλλογικά).   

Οι παρατηρήσεις που καταγράψαμε μετά την πραγματοποίηση δειγματικών διδασκαλιών της 
μορφής που εισηγούμαστε, μάλλον επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως η ποικιλία των εν λόγω 
δράσεων αποτελεί ενδεδειγμένη τακτική για να προσεγγιστεί η ποικιλία των προσωπικοτήτων της 
ομάδας των μαθητών, ενώ υποδεικνύουν έναν τρόπο για να αντιμετωπισθεί ο προβληματισμός και 
το άγχος των εκπαιδευτικών απέναντι στη χαοτική διαφορετικότητα των υποκειμένων.

Λέξεις κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ποικιλία τεχνικών, αυτοτελείς σύντομες δράσεις για 
όλους

1. Εισαγωγή
Κατά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (differentiated instruction), τη «μέθοδο» η οποία 

βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας 
(Βαλιαντή, Κουτσελίνη, 2008), οι διδακτικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή. Στην απαίτηση αυτή ακριβώς 
έγκειται και η δυσκολία της εφαρμογής της. Οι εκπαιδευτικοί, αρκετά αμήχανοι, επιλέγουν να 
προσαρμοστούν, αναζητώντας τη λύση κάποιες φορές σε διαφοροποιημένα φύλλα εργασίας είτε 
φύλλα αξιολόγησης, συχνότερα στην ατομική καθοδήγηση μαθητή, στη συνειδητή επιλογή 
λεξιλογίου κατά περίπτωση, σε ορισμένες ασκήσεις ανοιχτού τύπου. Βιωματικές δραστηριότητες 
στα εικαστικά, στη θεατρική και φυσική αγωγή, στην ευέλικτη ζώνη συνιστούν όαση. Η αμηχανία 
των εκπαιδευτικών είναι πράγματι ως έναν βαθμό δικαιολογημένη, εφόσον αισθάνονται πως αρχικά 
καλούνται να λάβουν υπόψη τους την προσωπικότητα του μαθητή σε όλο της το εύρος και βάθος 
και ύστερα να σχεδιάσουν επιμελώς διδακτικές παρεμβάσεις - πολλαπλά διδακτικές και πολλαπλά 
παρεμβάσεις, τόσο όσο ο αριθμός των μαθητών ορίζει. Το άγχος τους καταλαμβάνει, όπως κι ένα 
αίσθημα ηττοπάθειας, στάση που αποτελεί κοινό τόπο, ενώ κάποιες φορές υποστηρίζεται και από 
δημοσιεύματα (Delisle, 2015). Δύο ουσιαστικές παράμετροι, λοιπόν, συναπαντώνται: η ανάγκη για 
διαφοροποιημένη διδασκαλία αφενός και η ανάγκη για ρεαλιστικές, πρόσφορες προτάσεις για την 
εφαρμογή της αφετέρου. Η συντυχία τους θα μπορούσε να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση του θέματος και τη διατύπωση μιας πρότασης, όπως συνέβη στην 
περίπτωσή μας. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Περίληψη
Στην εισήγηση αυτή διαπραγματευόμαστε τον μετασχηματισμό των ασκήσεων/εργασιών,

όπως αυτές ενδέχεται να δίδονται στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής διδασκαλίας, σε ποικίλες, 
αυτοτελείς, σύντομες, ανοιχτές δράσεις αυτοέκφρασης. Χάρη στην αυτοτέλεια και τη συντομία των 
δράσεων φαίνεται πως διατηρείται ζωηρό το ενδιαφέρον του μαθητή και υψηλό το επίπεδο 
εγρήγορσης, προλαμβάνεται η ανία, προσφέρεται άμεσα ικανοποίηση. Προσδιορίζονται ως 
«ανοιχτές» διότι, για να ολοκληρωθούν, οι περισσότερες απαιτούν αναστοχαστική και δημιουργική 
σκέψη, ενώ δραστηριότητες με παραπλήσια στοχοθεσία διαδέχονται η μία την άλλη, ως νέες – για 
τον μαθητή - ευκαιρίες. Ονομάζονται δράσεις αυτοέκφρασης επειδή, προκειμένου να υλοποιηθούν 
σαφείς στόχοι διαμέσου απλών και συγκεκριμένων τεχνικών, εκλαμβάνεται ως προϋπόθεση και 
ενθαρρύνεται η ελεύθερη,  καθοδηγούμενη ή μη, προσωπική έκφραση (ατομικά είτε συλλογικά).   

Οι παρατηρήσεις που καταγράψαμε μετά την πραγματοποίηση δειγματικών διδασκαλιών της 
μορφής που εισηγούμαστε, μάλλον επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως η ποικιλία των εν λόγω 
δράσεων αποτελεί ενδεδειγμένη τακτική για να προσεγγιστεί η ποικιλία των προσωπικοτήτων της 
ομάδας των μαθητών, ενώ υποδεικνύουν έναν τρόπο για να αντιμετωπισθεί ο προβληματισμός και 
το άγχος των εκπαιδευτικών απέναντι στη χαοτική διαφορετικότητα των υποκειμένων.

Λέξεις κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ποικιλία τεχνικών, αυτοτελείς σύντομες δράσεις για 
όλους

1. Εισαγωγή
Κατά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (differentiated instruction), τη «μέθοδο» η οποία 

βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας 
(Βαλιαντή, Κουτσελίνη, 2008), οι διδακτικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες κάθε μαθητή. Στην απαίτηση αυτή ακριβώς 
έγκειται και η δυσκολία της εφαρμογής της. Οι εκπαιδευτικοί, αρκετά αμήχανοι, επιλέγουν να 
προσαρμοστούν, αναζητώντας τη λύση κάποιες φορές σε διαφοροποιημένα φύλλα εργασίας είτε 
φύλλα αξιολόγησης, συχνότερα στην ατομική καθοδήγηση μαθητή, στη συνειδητή επιλογή 
λεξιλογίου κατά περίπτωση, σε ορισμένες ασκήσεις ανοιχτού τύπου. Βιωματικές δραστηριότητες 
στα εικαστικά, στη θεατρική και φυσική αγωγή, στην ευέλικτη ζώνη συνιστούν όαση. Η αμηχανία 
των εκπαιδευτικών είναι πράγματι ως έναν βαθμό δικαιολογημένη, εφόσον αισθάνονται πως αρχικά 
καλούνται να λάβουν υπόψη τους την προσωπικότητα του μαθητή σε όλο της το εύρος και βάθος 
και ύστερα να σχεδιάσουν επιμελώς διδακτικές παρεμβάσεις - πολλαπλά διδακτικές και πολλαπλά 
παρεμβάσεις, τόσο όσο ο αριθμός των μαθητών ορίζει. Το άγχος τους καταλαμβάνει, όπως κι ένα 
αίσθημα ηττοπάθειας, στάση που αποτελεί κοινό τόπο, ενώ κάποιες φορές υποστηρίζεται και από 
δημοσιεύματα (Delisle, 2015). Δύο ουσιαστικές παράμετροι, λοιπόν, συναπαντώνται: η ανάγκη για 
διαφοροποιημένη διδασκαλία αφενός και η ανάγκη για ρεαλιστικές, πρόσφορες προτάσεις για την 
εφαρμογή της αφετέρου. Η συντυχία τους θα μπορούσε να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση του θέματος και τη διατύπωση μιας πρότασης, όπως συνέβη στην 
περίπτωσή μας. 
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2 Σκεφτόμενοι εναλλακτικά
Κατά τη γνώμη μας, πρωτεύον για τον εκπαιδευτικό δεν είναι να διαπραγματεύεται διαρκώς 

φάσματα διαφορών και τους τρόπους με τους οποίους κάθε μαθητής με βεβαιότητα μαθαίνει. 
Ακόμη κι αν αυτό ήταν εφικτό για έναν δάσκαλο, δε θα εξασφάλιζε σε καθημερινή βάση την 
ποιότητα και τα καλά αποτελέσματα των ενεργειών του. Το σχολαστικό ενδιαφέρον για το 
πρόσωπο του μαθητή, με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας, μόνον κατ΄ εξαίρεση έχει  πρακτική 
αξία. Ζητούμενο είναι η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων
προς όφελος κάθε μαθητή, για την ποιότητα των οποίων μπορεί να αποφαίνεται η συνεχής, αλλά 
και η τελική αξιολόγησή τους. 

Επιλέξαμε ως τόπο για την έρευνά μας εκείνον όπου η αρχή της διαφορετικότητας, που ισχύει
αυτονόητα για τον μαθητή, συναντά τη διαφορετικότητα των διδακτικών πρακτικών - μεθόδων, 
μέσων, τεχνικών (η πρόκληση για το δάσκαλο). Οραματιστήκαμε μια διδασκαλία που απευθύνεται 
σε όλους με την πολυμορφία και την πολυτροπικότητά της, έτσι που το διαφορετικό (διδακτικοί 
τρόποι) να «συναναστρέφεται» το διαφορετικό (μαθητές), εκδηλώνοντας φυσικά τον πλούτο των 
υποστάσεών του. Διότι οι διαφορετικές τεχνικές (πχ. διάλογος, καταιγισμός ιδεών, προβολή βίντεο, 
εργασία σε ομάδες, εννοιολογικός χάρτης, κατασκευή, δράση εκτός της αίθουσας) ενσωματώνουν 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει κανείς (δείτε πολλαπλή νοημοσύνη, 
οπτικός/ακουστικός/κιναισθητικός τύπος, αρχές γνωστικής ψυχολογίας, επαγωγική-παραγωγική 
προσέγγιση, διαίσθηση κ.ο.κ.). Η ποικιλία έχει μεγάλη σημασία, αφού δεν μαθαίνουν όλοι με έναν 
τρόπο. Έτσι, η ποικιλία των δράσεων στην καθημερινή ωριαία διδασκαλία ή στο πλαίσιο ενός 
διδακτικού σεναρίου, όταν σημαίνει ποικιλία τεχνικών και τρόπων, εναρμονίζεται αυτόματα με τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Πώς θα χωρέσουν όμως αρκετές διαφορετικές δράσεις μέσα σε μία διδακτική ώρα; Πράγματι, 
όταν το αποτέλεσμά τους δεν είναι συνάρτηση και του χρόνου, όπως συμβαίνει π.χ. με την
εκτέλεση ενός πειράματος, για την ολοκλήρωσή τους θα πρέπει να προβλέπεται σύντομος χρόνος. 
Αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλυση μιας δράσης σε αρκετές μικρότερες, οι οποίες πάντως θα 
παρουσιαστούν ως αυτοτελείς. Η συντομία ωστόσο δε θα προσφέρει μόνο στη διευθέτηση του 
χρόνου. Έχει τη δική της αξία. Εγγυάται πως μια δράση που είναι για κάποιους μαθητές πολύ 
δύσκολη, πολύ εύκολη ή ανιαρή, θα δώσει σύντομα τη θέση της σε μια επόμενη, και ίσως μόνον ο 
δάσκαλος γνωρίζει σε ποια. Καλύτερα έτσι, η έκπληξη εξάπτει την περιέργεια και προκαλεί το 
ενδιαφέρον. Όταν μάλιστα ο στόχος της εργασίας είναι σαφής και κατανοητός, η δραστηριότητα
συνεπής προς τον στόχο και ο όγκος της δουλειάς αντίστοιχος του διαθέσιμου χρόνου, η εγρήγορση 
αναμένεται να φέρει αποτελέσματα.

2.1 Γιατί «αυτοτελείς, σύντομες δράσεις αυτοέκφρασης»
Σε μια παραδοσιακή διδασκαλία: η θέση των θρανίων διευκολύνει τη μετωπική μορφή, το 

βιβλίο αναφοράς είναι ένα και μοναδικό, οι τεχνικές αρκετά περιορισμένες (συνηθέστερες η 
«ερώτηση/απάντηση» και η σιωπηρή εργασία), οι εργασίες είναι κυρίως γραπτές, καλλιεργούνται 
μάλλον η γλωσσική και η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Στην παραδοσιακή διδασκαλία πολύ 
συχνά όταν γίνεται λόγος για «ασκήσεις», αναφερόμαστε στις έτοιμες εργασίες του διδακτικού 
βιβλίου, οι οποίες ολοκληρώνονται με μολύβι και χαρτί. Σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία τα 
πράγματα αλλάζουν. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές των μαθητών 
ως προς: την ετοιμότητα (σημείο εισόδου του μαθητή σε μια έννοια ή δεξιότητα), το ενδιαφέρον, το 
μαθησιακό προφίλ (ο τρόπος με τον οποίο κανείς μαθαίνει) (Tomlinson, 2010). Καλείται έπειτα να 
κατανοήσει καλά τα μαθησιακά αντικείμενα που θα διδάξει, να ερευνήσει, να συλλέξει στοιχεία, να 
επεξεργαστεί, να δημιουργήσει υλικό για κάθε ομάδα μαθητών του, να αναζητήσει και να 
χρησιμοποιήσει τα εποπτικά και τεχνικά μέσα, να σχεδιάσει δηλαδή αρκετές διδασκαλίες για κάθε 
σχολική ημέρα, πλούσιες σε δραστηριότητες, ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές για τον καθένα! 
Οφείλει μάλιστα κατά τη διδασκαλία να είναι – επίσης για τον καθένα - παρών, προσφέροντας, 
οργανώνοντας, προσέχοντας, αξιολογώντας, υποστηρίζοντας! Άλλη πρόταση; Συμφωνούμε! 

Φαίνεται αδύνατον να εφαρμοστούν όλα όσα η θεωρία ευαγγελίζεται! Ίσως όμως και να είναι 
δυνατόν. Ακόμη και σε μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Η Carol Ann Tomlinson
(Tomlinson, 2010) συνυπογράφει: «Ναι, νομίζω ότι μπορείτε να εφαρμόσετε πολλές αρχές της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μια τέτοια διαρρύθμιση του χώρου. Ακόμα και σ΄ αυτή την 
περίπτωση, μπορείτε να προσφέρετε στους μαθητές περιεχόμενο διδασκαλίας που αποτελεί 
πρόκληση για τους ίδιους και δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα, οι οποίες προκαλούν αρκετό 
ενδιαφέρον σε μαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα.»

Ας δούμε, όμως, κάπως πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της δικής μας πρότασης. Μιλάμε για:
• Δραστηριότητες κοινές για όλους (ίσως με κάποια διαφοροποίηση ή διαβάθμιση δυσκολίας) και 

όχι για παράλληλες διαφορετικές δραστηριότητες, σε διαφορετικές – ανάλογα με το μαθησιακό 
επίπεδο - ομάδες μαθητών. Όπως υποστηρίξαμε πιο πάνω, η ποικιλία των δράσεων μπορεί 
ακριβώς να ανταποκρίνεται στην ποικιλία των μαθησιακών επιπέδων και μαθησιακών προφίλ, 
που συνθέτουν τη σχολική τάξη, στην ποικιλία των ίδιων των προσωπικοτήτων των μαθητών. 
Θεωρούμε πως ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να σχεδιάζει καθημερινά - για όλα, μάλιστα,
τα διδακτικά αντικείμενα - εύστοχες, «πολυεπίπεδες» διδακτικές παρεμβάσεις για τις ομάδες 
των μαθητών του. Θα μπορούσε να σχεδιάζει όμως ποικίλες δράσεις για όλους. Το δεύτερο 
είναι οπωσδήποτε πιο εφικτό, και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να εφαρμόζεται συχνότερα, 
συγκρινόμενο με το πρώτο.

• Δράσεις και όχι ασκήσεις ή εργασίες - όροι οι οποίοι ενδέχεται να παραπέμψουν συνειρμικά σε 
κοπιώδεις προσπάθειες, εγχειρίδια, απαιτητική σύνθεση κειμένων μόνο, εκτέλεση υπολογισμών 
μόνο, επαναλήψεις. Ο όρος «δράση» έχει περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα (Μπαμπινιώτης,
1998), ενώ φαίνεται να αφορά εξίσου τόσο τη μαθησιακή διαδικασία/διαδρομή όσο και το 
αποτέλεσμα. Υπαινίσσεται το υποκείμενο που δρα και για τον εαυτό του (για να ωφεληθεί από 
τη συμμετοχή δηλαδή και το ίδιο), συνεισφέροντας ενεργά στην επίτευξη ενός σκοπού. Στις 
δράσεις προσμετράται οτιδήποτε διενεργείται από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, όσο 
απλό και αναμενόμενο και αν είναι. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μια διδακτική ώρα μπορεί να 
επιμεριστεί (οργανωθεί) σε 3, 5, 7 δράσεις. Η επόμενη διαδέχεται την προηγούμενη, εφόσον η 
τελευταία έχει «κλείσει» κι έτσι, χωρίς ιδιαίτερο κόπο – εκ των πραγμάτων, θα λέγαμε -
οργανώνεται ο διδακτικός χρόνος, μα και ο προσωπικός χρόνος και οι ενέργειες του μαθητή. 
Αρχίζει να διαφαίνεται, επίσης, το όφελος που προκύπτει όσον αφορά τη διαχείριση της 
σχολικής τάξης. 

• Δράσεις αυτοτελείς και σύντομες. Στη σημασία της συντομίας έχουμε ήδη αναφερθεί. Ως προς 
την αυτοτέλεια, θα υπενθυμίσουμε τη γνωστή θέση της Μορφολογικής ψυχολογίας σχετικά με 
το πόσο ο εγκέφαλος αγαπά το ολόκληρο και το συνεκτικό. Δείτε, ας πούμε, την αρχή του 
εγκλεισμού ή του «κλειστού σχήματος» (Πόρποδας, 1996, Eysenck, 2010), σύμφωνα με την 
οποία τα κενά που υπάρχουν σε μια μορφή συνήθως αγνοούνται κατά την αντίληψή της. Καλό 
θα είναι, λοιπόν, κάθε δράση να χαρακτηρίζεται και να γίνεται αισθητή - τόσο από τον 
εκπαιδευτικό όσο και από τον μαθητή - ως αυτοτελής, να νοηματοδοτείται δηλαδή από την 
επίτευξη του δικού της στόχου. Όταν ο στόχος πραγματοποιείται (επιτυγχάνεται) εξ ολοκλήρου 
και μάλιστα άμεσα, αντλείται ικανοποίηση που επενδύεται στο επόμενο βήμα, ενώ τα θετικά 
συναισθήματα υπόσχονται ενίσχυση της διάθεσης για εμπλοκή και διάρκεια αποτελεσμάτων. Η
έρευνα επισημαίνει σχετικά: «Σε γενικές γραμμές, οι αποκρίσεις συναισθηματικού χαρακτήρα 
λησμονούνται με πιο αργούς ρυθμούς. […] Μια γενική εξήγηση είναι ότι τα συναισθηματικά 
γεγονότα προκαλούν μεγαλύτερη διέγερση του εγκεφαλικού φλοιού συγκριτικά με τα 
συναισθηματικά ουδέτερα γεγονότα, επηρεάζοντας ενδεχομένως και το μνημονικό ίχνος που 
δημιουργείται από το γεγονός.» (Herrmann κ.ά., 2010). Σε περίπτωση που συνυπάρχουν 
αρνητικά συναισθήματα, οι νέες δράσεις που ακολουθούν, θα τα απαλύνουν. Είναι πολύ 
αποκαρδιωτικό για έναν μαθητή με δυσκολίες στη μάθηση να αποτυγχάνει μετά από 
χρονοβόρα, εξουθενωτική προσπάθεια. Η αυτοτέλεια και η συντομία της δράσης συνεισφέρουν
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προσέγγιση, διαίσθηση κ.ο.κ.). Η ποικιλία έχει μεγάλη σημασία, αφού δεν μαθαίνουν όλοι με έναν 
τρόπο. Έτσι, η ποικιλία των δράσεων στην καθημερινή ωριαία διδασκαλία ή στο πλαίσιο ενός 
διδακτικού σεναρίου, όταν σημαίνει ποικιλία τεχνικών και τρόπων, εναρμονίζεται αυτόματα με τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Πώς θα χωρέσουν όμως αρκετές διαφορετικές δράσεις μέσα σε μία διδακτική ώρα; Πράγματι, 
όταν το αποτέλεσμά τους δεν είναι συνάρτηση και του χρόνου, όπως συμβαίνει π.χ. με την
εκτέλεση ενός πειράματος, για την ολοκλήρωσή τους θα πρέπει να προβλέπεται σύντομος χρόνος. 
Αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλυση μιας δράσης σε αρκετές μικρότερες, οι οποίες πάντως θα 
παρουσιαστούν ως αυτοτελείς. Η συντομία ωστόσο δε θα προσφέρει μόνο στη διευθέτηση του 
χρόνου. Έχει τη δική της αξία. Εγγυάται πως μια δράση που είναι για κάποιους μαθητές πολύ 
δύσκολη, πολύ εύκολη ή ανιαρή, θα δώσει σύντομα τη θέση της σε μια επόμενη, και ίσως μόνον ο 
δάσκαλος γνωρίζει σε ποια. Καλύτερα έτσι, η έκπληξη εξάπτει την περιέργεια και προκαλεί το 
ενδιαφέρον. Όταν μάλιστα ο στόχος της εργασίας είναι σαφής και κατανοητός, η δραστηριότητα
συνεπής προς τον στόχο και ο όγκος της δουλειάς αντίστοιχος του διαθέσιμου χρόνου, η εγρήγορση 
αναμένεται να φέρει αποτελέσματα.

2.1 Γιατί «αυτοτελείς, σύντομες δράσεις αυτοέκφρασης»
Σε μια παραδοσιακή διδασκαλία: η θέση των θρανίων διευκολύνει τη μετωπική μορφή, το 

βιβλίο αναφοράς είναι ένα και μοναδικό, οι τεχνικές αρκετά περιορισμένες (συνηθέστερες η 
«ερώτηση/απάντηση» και η σιωπηρή εργασία), οι εργασίες είναι κυρίως γραπτές, καλλιεργούνται 
μάλλον η γλωσσική και η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Στην παραδοσιακή διδασκαλία πολύ 
συχνά όταν γίνεται λόγος για «ασκήσεις», αναφερόμαστε στις έτοιμες εργασίες του διδακτικού 
βιβλίου, οι οποίες ολοκληρώνονται με μολύβι και χαρτί. Σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία τα 
πράγματα αλλάζουν. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές των μαθητών 
ως προς: την ετοιμότητα (σημείο εισόδου του μαθητή σε μια έννοια ή δεξιότητα), το ενδιαφέρον, το 
μαθησιακό προφίλ (ο τρόπος με τον οποίο κανείς μαθαίνει) (Tomlinson, 2010). Καλείται έπειτα να 
κατανοήσει καλά τα μαθησιακά αντικείμενα που θα διδάξει, να ερευνήσει, να συλλέξει στοιχεία, να 
επεξεργαστεί, να δημιουργήσει υλικό για κάθε ομάδα μαθητών του, να αναζητήσει και να 
χρησιμοποιήσει τα εποπτικά και τεχνικά μέσα, να σχεδιάσει δηλαδή αρκετές διδασκαλίες για κάθε 
σχολική ημέρα, πλούσιες σε δραστηριότητες, ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές για τον καθένα! 
Οφείλει μάλιστα κατά τη διδασκαλία να είναι – επίσης για τον καθένα - παρών, προσφέροντας, 
οργανώνοντας, προσέχοντας, αξιολογώντας, υποστηρίζοντας! Άλλη πρόταση; Συμφωνούμε! 

Φαίνεται αδύνατον να εφαρμοστούν όλα όσα η θεωρία ευαγγελίζεται! Ίσως όμως και να είναι 
δυνατόν. Ακόμη και σε μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Η Carol Ann Tomlinson
(Tomlinson, 2010) συνυπογράφει: «Ναι, νομίζω ότι μπορείτε να εφαρμόσετε πολλές αρχές της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μια τέτοια διαρρύθμιση του χώρου. Ακόμα και σ΄ αυτή την 
περίπτωση, μπορείτε να προσφέρετε στους μαθητές περιεχόμενο διδασκαλίας που αποτελεί 
πρόκληση για τους ίδιους και δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα, οι οποίες προκαλούν αρκετό 
ενδιαφέρον σε μαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα.»

Ας δούμε, όμως, κάπως πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της δικής μας πρότασης. Μιλάμε για:
• Δραστηριότητες κοινές για όλους (ίσως με κάποια διαφοροποίηση ή διαβάθμιση δυσκολίας) και 

όχι για παράλληλες διαφορετικές δραστηριότητες, σε διαφορετικές – ανάλογα με το μαθησιακό 
επίπεδο - ομάδες μαθητών. Όπως υποστηρίξαμε πιο πάνω, η ποικιλία των δράσεων μπορεί 
ακριβώς να ανταποκρίνεται στην ποικιλία των μαθησιακών επιπέδων και μαθησιακών προφίλ, 
που συνθέτουν τη σχολική τάξη, στην ποικιλία των ίδιων των προσωπικοτήτων των μαθητών. 
Θεωρούμε πως ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να σχεδιάζει καθημερινά - για όλα, μάλιστα,
τα διδακτικά αντικείμενα - εύστοχες, «πολυεπίπεδες» διδακτικές παρεμβάσεις για τις ομάδες 
των μαθητών του. Θα μπορούσε να σχεδιάζει όμως ποικίλες δράσεις για όλους. Το δεύτερο 
είναι οπωσδήποτε πιο εφικτό, και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να εφαρμόζεται συχνότερα, 
συγκρινόμενο με το πρώτο.

• Δράσεις και όχι ασκήσεις ή εργασίες - όροι οι οποίοι ενδέχεται να παραπέμψουν συνειρμικά σε 
κοπιώδεις προσπάθειες, εγχειρίδια, απαιτητική σύνθεση κειμένων μόνο, εκτέλεση υπολογισμών 
μόνο, επαναλήψεις. Ο όρος «δράση» έχει περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα (Μπαμπινιώτης,
1998), ενώ φαίνεται να αφορά εξίσου τόσο τη μαθησιακή διαδικασία/διαδρομή όσο και το 
αποτέλεσμα. Υπαινίσσεται το υποκείμενο που δρα και για τον εαυτό του (για να ωφεληθεί από 
τη συμμετοχή δηλαδή και το ίδιο), συνεισφέροντας ενεργά στην επίτευξη ενός σκοπού. Στις 
δράσεις προσμετράται οτιδήποτε διενεργείται από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, όσο 
απλό και αναμενόμενο και αν είναι. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μια διδακτική ώρα μπορεί να 
επιμεριστεί (οργανωθεί) σε 3, 5, 7 δράσεις. Η επόμενη διαδέχεται την προηγούμενη, εφόσον η 
τελευταία έχει «κλείσει» κι έτσι, χωρίς ιδιαίτερο κόπο – εκ των πραγμάτων, θα λέγαμε -
οργανώνεται ο διδακτικός χρόνος, μα και ο προσωπικός χρόνος και οι ενέργειες του μαθητή. 
Αρχίζει να διαφαίνεται, επίσης, το όφελος που προκύπτει όσον αφορά τη διαχείριση της 
σχολικής τάξης. 

• Δράσεις αυτοτελείς και σύντομες. Στη σημασία της συντομίας έχουμε ήδη αναφερθεί. Ως προς 
την αυτοτέλεια, θα υπενθυμίσουμε τη γνωστή θέση της Μορφολογικής ψυχολογίας σχετικά με 
το πόσο ο εγκέφαλος αγαπά το ολόκληρο και το συνεκτικό. Δείτε, ας πούμε, την αρχή του 
εγκλεισμού ή του «κλειστού σχήματος» (Πόρποδας, 1996, Eysenck, 2010), σύμφωνα με την 
οποία τα κενά που υπάρχουν σε μια μορφή συνήθως αγνοούνται κατά την αντίληψή της. Καλό 
θα είναι, λοιπόν, κάθε δράση να χαρακτηρίζεται και να γίνεται αισθητή - τόσο από τον 
εκπαιδευτικό όσο και από τον μαθητή - ως αυτοτελής, να νοηματοδοτείται δηλαδή από την 
επίτευξη του δικού της στόχου. Όταν ο στόχος πραγματοποιείται (επιτυγχάνεται) εξ ολοκλήρου 
και μάλιστα άμεσα, αντλείται ικανοποίηση που επενδύεται στο επόμενο βήμα, ενώ τα θετικά 
συναισθήματα υπόσχονται ενίσχυση της διάθεσης για εμπλοκή και διάρκεια αποτελεσμάτων. Η
έρευνα επισημαίνει σχετικά: «Σε γενικές γραμμές, οι αποκρίσεις συναισθηματικού χαρακτήρα 
λησμονούνται με πιο αργούς ρυθμούς. […] Μια γενική εξήγηση είναι ότι τα συναισθηματικά 
γεγονότα προκαλούν μεγαλύτερη διέγερση του εγκεφαλικού φλοιού συγκριτικά με τα 
συναισθηματικά ουδέτερα γεγονότα, επηρεάζοντας ενδεχομένως και το μνημονικό ίχνος που 
δημιουργείται από το γεγονός.» (Herrmann κ.ά., 2010). Σε περίπτωση που συνυπάρχουν 
αρνητικά συναισθήματα, οι νέες δράσεις που ακολουθούν, θα τα απαλύνουν. Είναι πολύ 
αποκαρδιωτικό για έναν μαθητή με δυσκολίες στη μάθηση να αποτυγχάνει μετά από 
χρονοβόρα, εξουθενωτική προσπάθεια. Η αυτοτέλεια και η συντομία της δράσης συνεισφέρουν
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κατά κάποιον τρόπο στη διαχείριση της αποτυχίας, άρα και στην ψυχική ενδυνάμωση - εκείνων 
κυρίως των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.   

• «Ανοιχτές» δράσεις αυτοέκφρασης. Πρόκειται για δράσεις που στηρίζονται στην ελεύθερη ή 
καθοδηγούμενη έκφραση και έχουν σκοπό τους την αυτοπραγμάτωση μέσω του βιώματος.
Αναφέρονται τόσο σε απλές τεχνικές, όπως είναι οι ανοιχτές ερωτήσεις, η παρατήρηση, η 
παντομίμα, όσο και σε πιο σύνθετες, όπως: κατασκευή και επίλυση προβλημάτων, έρευνα, 
δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, δημιουργία ppt, αυτοαξιολόγηση κ.ο.κ. Επίσης, σε δράσεις 
ευέλικτες, που είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, να διαφοροποιηθούν. Ή σε δράσεις που 
«κλείνουν» σύντομα για να συνεχιστούν με νέες δραστηριότητες που υλοποιούν παραπλήσιους 
στόχους. Ο μαθητής συμμετέχει σύμφωνα με τις ικανότητες και δυνάμεις του, παρακολουθεί, 
ανακαλύπτει και δημιουργεί. Προκαλείται - χάριν της αλληλεπίδρασης - να σκαρφλώσει λίγο 
πιο ψηλά (Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Vygotsky, 2000), να δοκιμάσει την εμπλοκή σε
εγχείρημα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Η εργασία σε ομάδες παρέχει ασφαλές πλαίσιο, 
ακόμη και για τις τάξεις στις οποίες δεν αποτελεί καθημερινή πρακτική. Μια εργασία λίγων 
λεπτών, η οποία ανατίθεται σε ομάδες, ενεργοποιεί, ασκεί στη συλλογική δουλειά, αναγνωρίζει 
την υπευθυνότητα, ολοκληρώνεται πριν αρχίσουν οι παρενέργειες (ανησυχία, φασαρία, 
παιχνίδι). 

2.2 Μεθοδολογική προσέγγιση
Γνωρίζοντας αρκετά καλά τα του καθημερινού σχολικού βίου, αναλάβαμε τον ρόλο του 

ερευνητή-συμμετέχοντα σε μια δράση της οποίας ο στόχος προσδιορίζεται από το παρακάτω 
ερευνητικό ερώτημα: 

«Διευκολύνεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, αν αντί των γνώριμων ασκήσεων/εργασιών 
ο εκπαιδευτικός προσανατολιστεί στις αυτοτελείς, σύντομες, ανοιχτές δράσεις αυτοέκφρασης;»

Στο πνεύμα της μεθόδου που ορίζεται ως έρευνα δράσης (Stringer, 1996) σχεδιάσαμε και 
πραγματοποιήσαμε τρεις διδασκαλίες για τους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του 2ου και του 4ου

δημοτικού σχολείου Καρπενησίου. Πήραν μέρος και μαθητές του δημοτικού σχολείου Βαλαώρας. 
Συνεργαστήκαμε με τους εκπαιδευτικούς, προσβλέποντας σε μια διεύρυνση του ερευνητικού 
πλαισίου στο μέλλον με ουσιαστικότερη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, όπου η δράση θα 
ανανεώνεται μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών.

Παρόλο που θεωρούμε πιο εποικοδομητικό τον προγραμματισμό κατά διδακτική ενότητα, για 
πρακτικούς λόγους επιλέξαμε ωριαίες διδασκαλίες σε θέματα που πρότειναν εκπαιδευτικοί σχετικά 
με τη συναισθηματική αγωγή, τη μουσειακή αγωγή, τα μαθηματικά. Συμφωνήσαμε να εστιάσουμε 
μόνον στις δράσεις, παραλείποντας τα λεπτομερή σχέδια μαθήματος, τα οποία – κατά ομολογία 
αρκετών – δημιουργούν άγχος στον δάσκαλο, δεσμεύουν ωφέλιμο χρόνο, δίνουν προτεραιότητα
στον έλεγχο, αφαιρούν «ζωή» από τη μαθησιακή διαδικασία, η καθημερινή εκπόνησή τους δεν 
είναι εφικτή. Δε θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε αυτές τις επιπτώσεις, παρόλο που ένα σχέδιο 
μαθήματος φαίνεται πως εγγυάται την ορθότητα των επιλογών μιας διδασκαλίας. Η καταγραφή των 
δράσεων και μόνο, ωστόσο, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει πλήθος συναφών πληροφοριών και 
αναφορών. 

2.3 Διδακτικές παρεμβάσεις – Αξιολόγηση
Πραγματοποιήθηκαν δυο ωριαίες διδασκαλίες στα γνωστικά πεδία της συναισθηματικής και 

της μουσειακής αγωγής στα τμήματα των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 2ου και 4ου δημοτικού σχολείου 
Καρπενησίου, τις οποίες παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, ενώ σε εκπαιδευτικούς του 2ου δημοτικού 
παρουσιάστηκε το σχέδιο μαθήματος για τα μαθηματικά. Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί μόνο για τα 
υλικά που θα έπρεπε να είχαν προμηθευτεί.

2.3.1. Πρώτη διδακτική παρέμβαση
Συναισθηματική αγωγή: «Ο άνθρωπος που φοβόταν πως θα έπεφτε – Η τρίτη ηλικία»
Δράση 1: Προβολή βίντεο διάρκειας 5΄ με θέμα: «Ο άνθρωπος που φοβόταν πως θα έπεφτε.»
Δράση 2: Συζήτηση ανάμεσα στον διδάσκοντα και τους μαθητές ή μεταξύ των μαθητών

(διερεύνηση ετοιμότητας μαθητών, κατανόηση, ευαισθητοποίηση, επεξεργασία).
Δράση 3: Εργασία σε ομάδες για να απαντηθούν δύο ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το θέμα

(έντυπο).
Δράση 4: Ανακοίνωση απαντήσεων από τους υπεύθυνους των ομάδων. Συζήτηση.
Δράση 5: Εργασία σε ομάδες: Κατασκευή εικόνας παππού-γιαγιάς (επιλογή της ομάδας) σε 

χαρτόνι, με βαμβάκι, κομμάτια ύφασμα, χρώματα.
Δράση 6: Αξιολόγηση: Καθοδηγούμενη συζήτηση, ενώ τα παιδιά κατασκεύαζαν τις εικόνες.

2.3.2 Δεύτερη διδακτική παρέμβαση
Μουσειακή αγωγή: «Τι ξέρεις για τα μουσεία;»
Δράση 1: Άμεση διδασκαλία. Παρουσίαση έξι διαφανειών ppt (κτίρια μουσείων, εκθέματα, 

ορισμός) και συζήτηση (διερεύνηση ετοιμότητας μαθητών, πληροφόρηση, διόρθωση λανθασμένων 
εντυπώσεων, ευαισθητοποίηση).

Δράση 2: Εργασία σε ομάδες. Εικόνα και έντυπο με πληροφορίες. Απαντητικό φυλλάδιο.
Δράση 3: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Δράση 4: Εργασία σε ομάδες: Έντυπο διαβαθμισμένης δυσκολίας με εικόνα που συνόδευε 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Ζητήθηκε επιχειρηματολογία.
Δράση 5: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους, ενώ προβάλλονταν οι εικόνες.

Συζήτηση σε ολομέλεια.
Δράση 6: Εργασία σε ομάδες: Κάθε ομάδα ξεφύλλισε ενημερωτικό φυλλάδιο μουσείου και 

ανακάλυψε το είδος των πληροφοριών που εμπεριέχονταν.
Δράση 7: Συμπλήρωση διαφάνειας του ppt από μαθητές, με στοιχεία που εντόπισε η ομάδα 

τους.
Δράση 8: Αξιολόγηση: Καθοδηγούμενη συζήτηση σε ολομέλεια με αφορμή δύο τελευταίες 

διαφάνειες.

2.3.3 Τρίτη διδακτική παρέμβαση
Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες (Δ΄ δημοτικού).
Δράση 1: Στιγμιότυπο θεατρικού παιχνιδιού (σώματα-γραμμές).
Δράση 2: Άμεση διδασκαλία (ανίχνευση ετοιμότητας μαθητών). Ή έννοια της γραμμής, της 

ευθείας, των παράλληλων, των τεμνόμενων (καταιγισμός ιδεών, καθοδηγούμενη διερεύνηση και 
ανακάλυψη, κριτική σκέψη).

Δράση 3: Ατομική εργασία: Σχεδίαση, ονοματοδοσία, γραφή.
Δράση 4: Ατομική εργασία: Φύλλο με τελείες σε ίσες αποστάσεις (παράρτημα βιβλίου 

μαθητή Β΄ τάξης). Σχεδίαση, αναγνώριση, επιχρωματισμός.
Δράση 5: Απλές κατασκευές με πλαστελίνη.
Δράση 6: Ατομική εργασία στο προαύλιο: Αναζήτηση παράλληλων και τεμνόμενων γραμμών

στο εξωτερικό περιβάλλον. Σημειώσεις σε μπλοκάκι.
Δράση 7: Εργασία σε ομάδες: Σύγκριση ευρημάτων. Δημιουργία λίστας.
Δράση 8: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ομάδων. Συζήτηση.
Δράση 9: Αξιολόγηση: Άσκηση στο βιβλίο μαθητή.

2.3.4 Αξιολόγηση
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κατά κάποιον τρόπο στη διαχείριση της αποτυχίας, άρα και στην ψυχική ενδυνάμωση - εκείνων 
κυρίως των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.   

• «Ανοιχτές» δράσεις αυτοέκφρασης. Πρόκειται για δράσεις που στηρίζονται στην ελεύθερη ή 
καθοδηγούμενη έκφραση και έχουν σκοπό τους την αυτοπραγμάτωση μέσω του βιώματος.
Αναφέρονται τόσο σε απλές τεχνικές, όπως είναι οι ανοιχτές ερωτήσεις, η παρατήρηση, η 
παντομίμα, όσο και σε πιο σύνθετες, όπως: κατασκευή και επίλυση προβλημάτων, έρευνα, 
δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, δημιουργία ppt, αυτοαξιολόγηση κ.ο.κ. Επίσης, σε δράσεις 
ευέλικτες, που είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, να διαφοροποιηθούν. Ή σε δράσεις που 
«κλείνουν» σύντομα για να συνεχιστούν με νέες δραστηριότητες που υλοποιούν παραπλήσιους 
στόχους. Ο μαθητής συμμετέχει σύμφωνα με τις ικανότητες και δυνάμεις του, παρακολουθεί, 
ανακαλύπτει και δημιουργεί. Προκαλείται - χάριν της αλληλεπίδρασης - να σκαρφλώσει λίγο 
πιο ψηλά (Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Vygotsky, 2000), να δοκιμάσει την εμπλοκή σε
εγχείρημα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Η εργασία σε ομάδες παρέχει ασφαλές πλαίσιο, 
ακόμη και για τις τάξεις στις οποίες δεν αποτελεί καθημερινή πρακτική. Μια εργασία λίγων 
λεπτών, η οποία ανατίθεται σε ομάδες, ενεργοποιεί, ασκεί στη συλλογική δουλειά, αναγνωρίζει 
την υπευθυνότητα, ολοκληρώνεται πριν αρχίσουν οι παρενέργειες (ανησυχία, φασαρία, 
παιχνίδι). 

2.2 Μεθοδολογική προσέγγιση
Γνωρίζοντας αρκετά καλά τα του καθημερινού σχολικού βίου, αναλάβαμε τον ρόλο του 

ερευνητή-συμμετέχοντα σε μια δράση της οποίας ο στόχος προσδιορίζεται από το παρακάτω 
ερευνητικό ερώτημα: 

«Διευκολύνεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, αν αντί των γνώριμων ασκήσεων/εργασιών 
ο εκπαιδευτικός προσανατολιστεί στις αυτοτελείς, σύντομες, ανοιχτές δράσεις αυτοέκφρασης;»

Στο πνεύμα της μεθόδου που ορίζεται ως έρευνα δράσης (Stringer, 1996) σχεδιάσαμε και 
πραγματοποιήσαμε τρεις διδασκαλίες για τους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του 2ου και του 4ου

δημοτικού σχολείου Καρπενησίου. Πήραν μέρος και μαθητές του δημοτικού σχολείου Βαλαώρας. 
Συνεργαστήκαμε με τους εκπαιδευτικούς, προσβλέποντας σε μια διεύρυνση του ερευνητικού 
πλαισίου στο μέλλον με ουσιαστικότερη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, όπου η δράση θα 
ανανεώνεται μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών.

Παρόλο που θεωρούμε πιο εποικοδομητικό τον προγραμματισμό κατά διδακτική ενότητα, για 
πρακτικούς λόγους επιλέξαμε ωριαίες διδασκαλίες σε θέματα που πρότειναν εκπαιδευτικοί σχετικά 
με τη συναισθηματική αγωγή, τη μουσειακή αγωγή, τα μαθηματικά. Συμφωνήσαμε να εστιάσουμε 
μόνον στις δράσεις, παραλείποντας τα λεπτομερή σχέδια μαθήματος, τα οποία – κατά ομολογία 
αρκετών – δημιουργούν άγχος στον δάσκαλο, δεσμεύουν ωφέλιμο χρόνο, δίνουν προτεραιότητα
στον έλεγχο, αφαιρούν «ζωή» από τη μαθησιακή διαδικασία, η καθημερινή εκπόνησή τους δεν 
είναι εφικτή. Δε θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε αυτές τις επιπτώσεις, παρόλο που ένα σχέδιο 
μαθήματος φαίνεται πως εγγυάται την ορθότητα των επιλογών μιας διδασκαλίας. Η καταγραφή των 
δράσεων και μόνο, ωστόσο, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει πλήθος συναφών πληροφοριών και 
αναφορών. 

2.3 Διδακτικές παρεμβάσεις – Αξιολόγηση
Πραγματοποιήθηκαν δυο ωριαίες διδασκαλίες στα γνωστικά πεδία της συναισθηματικής και 

της μουσειακής αγωγής στα τμήματα των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 2ου και 4ου δημοτικού σχολείου 
Καρπενησίου, τις οποίες παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, ενώ σε εκπαιδευτικούς του 2ου δημοτικού 
παρουσιάστηκε το σχέδιο μαθήματος για τα μαθηματικά. Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί μόνο για τα 
υλικά που θα έπρεπε να είχαν προμηθευτεί.

2.3.1. Πρώτη διδακτική παρέμβαση
Συναισθηματική αγωγή: «Ο άνθρωπος που φοβόταν πως θα έπεφτε – Η τρίτη ηλικία»
Δράση 1: Προβολή βίντεο διάρκειας 5΄ με θέμα: «Ο άνθρωπος που φοβόταν πως θα έπεφτε.»
Δράση 2: Συζήτηση ανάμεσα στον διδάσκοντα και τους μαθητές ή μεταξύ των μαθητών

(διερεύνηση ετοιμότητας μαθητών, κατανόηση, ευαισθητοποίηση, επεξεργασία).
Δράση 3: Εργασία σε ομάδες για να απαντηθούν δύο ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το θέμα

(έντυπο).
Δράση 4: Ανακοίνωση απαντήσεων από τους υπεύθυνους των ομάδων. Συζήτηση.
Δράση 5: Εργασία σε ομάδες: Κατασκευή εικόνας παππού-γιαγιάς (επιλογή της ομάδας) σε 

χαρτόνι, με βαμβάκι, κομμάτια ύφασμα, χρώματα.
Δράση 6: Αξιολόγηση: Καθοδηγούμενη συζήτηση, ενώ τα παιδιά κατασκεύαζαν τις εικόνες.

2.3.2 Δεύτερη διδακτική παρέμβαση
Μουσειακή αγωγή: «Τι ξέρεις για τα μουσεία;»
Δράση 1: Άμεση διδασκαλία. Παρουσίαση έξι διαφανειών ppt (κτίρια μουσείων, εκθέματα, 

ορισμός) και συζήτηση (διερεύνηση ετοιμότητας μαθητών, πληροφόρηση, διόρθωση λανθασμένων 
εντυπώσεων, ευαισθητοποίηση).

Δράση 2: Εργασία σε ομάδες. Εικόνα και έντυπο με πληροφορίες. Απαντητικό φυλλάδιο.
Δράση 3: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Δράση 4: Εργασία σε ομάδες: Έντυπο διαβαθμισμένης δυσκολίας με εικόνα που συνόδευε 

ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Ζητήθηκε επιχειρηματολογία.
Δράση 5: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους, ενώ προβάλλονταν οι εικόνες.

Συζήτηση σε ολομέλεια.
Δράση 6: Εργασία σε ομάδες: Κάθε ομάδα ξεφύλλισε ενημερωτικό φυλλάδιο μουσείου και 

ανακάλυψε το είδος των πληροφοριών που εμπεριέχονταν.
Δράση 7: Συμπλήρωση διαφάνειας του ppt από μαθητές, με στοιχεία που εντόπισε η ομάδα 

τους.
Δράση 8: Αξιολόγηση: Καθοδηγούμενη συζήτηση σε ολομέλεια με αφορμή δύο τελευταίες 

διαφάνειες.

2.3.3 Τρίτη διδακτική παρέμβαση
Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες (Δ΄ δημοτικού).
Δράση 1: Στιγμιότυπο θεατρικού παιχνιδιού (σώματα-γραμμές).
Δράση 2: Άμεση διδασκαλία (ανίχνευση ετοιμότητας μαθητών). Ή έννοια της γραμμής, της 

ευθείας, των παράλληλων, των τεμνόμενων (καταιγισμός ιδεών, καθοδηγούμενη διερεύνηση και 
ανακάλυψη, κριτική σκέψη).

Δράση 3: Ατομική εργασία: Σχεδίαση, ονοματοδοσία, γραφή.
Δράση 4: Ατομική εργασία: Φύλλο με τελείες σε ίσες αποστάσεις (παράρτημα βιβλίου 

μαθητή Β΄ τάξης). Σχεδίαση, αναγνώριση, επιχρωματισμός.
Δράση 5: Απλές κατασκευές με πλαστελίνη.
Δράση 6: Ατομική εργασία στο προαύλιο: Αναζήτηση παράλληλων και τεμνόμενων γραμμών

στο εξωτερικό περιβάλλον. Σημειώσεις σε μπλοκάκι.
Δράση 7: Εργασία σε ομάδες: Σύγκριση ευρημάτων. Δημιουργία λίστας.
Δράση 8: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ομάδων. Συζήτηση.
Δράση 9: Αξιολόγηση: Άσκηση στο βιβλίο μαθητή.

2.3.4 Αξιολόγηση
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Εστιάζοντας στο ερευνητικό ερώτημα, αν η διαφοροποιημένη διδασκαλία διευκολύνεται από
τον μετασχηματισμό των - γνώριμων από τα διδακτικά βιβλία - ασκήσεων/εργασιών σε αυτοτελείς, 
σύντομες, «ανοιχτές» δράσεις αυτοέκφρασης, διατυπώνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Ως αφετηρία της μαθησιακής διαδικασίας είχε – σε κάθε περίπτωση - επιλεγεί μια δράση η 
οποία περιέγραφε σφαιρικά το θέμα, παρείχε βασικές γνώσεις και έννοιες (περιεχόμενο) και
ευαισθητοποιούσε σχετικά με τη σημασία του (δεξιότητες). Η δράση ήταν βιωματική, είτε ως 
οπτική αναπαράσταση - το ενδιαφέρον για την οπτική αναπαράσταση της γνώσης και τα οφέλη της 
έχει ανανεωθεί (Ροδακόπουλος, Καραβέργου, 2009) - είτε ως δράση στο χώρο. Παράλληλα 
διαμεσολαβούσε προκειμένου να διερευνάται το επίπεδο ετοιμότητας κάθε μαθητή, αλλά και να 
συνδέεται η πρότερη γνώση με την νέα.

Η σαφήνεια των στόχων και των τεχνικών μείωσε το μαθησιακό στρες και λειτούργησε ως 
κίνητρο.

Η σχεδόν ρυθμική εναλλαγή των δραστηριοτήτων δημιούργησε κλίμα εργαστηρίου στην 
τάξη. Κανείς - εκτός από τον εκπαιδευτικό - δε γνώριζε τι θα ακολουθούσε, και αυτό εξήπτε την 
περιέργεια. Οι μαθητές βρίσκονταν σε εγρήγορση, τόσο για να υποδεχθούν τη νέα δράση, όσο και 
για να την ολοκληρώσουν, διότι ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους ήταν συγκεκριμένος και αυτό 
είχε εξ αρχής δηλωθεί.

Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή και εμπλοκή στις δράσεις, που παρατηρήθηκε 
στο σύνολο σχεδόν των μαθητών, ίσως ερμηνεύεται από την πρόταση:  «Όταν το περιεχόμενο είναι 
δυναμικό, νοητικά ενδιαφέρον και προσωπικό, όταν ενισχύει δηλαδή το μαθητή, τότε, ακόμη και οι 
λεπτομέρειες γίνονται πιο σημαντικές και αξιοσημείωτες.» (Tomlinson, 2010).

Οι εργασίες (δράσεις «ανοιχτές») δόθηκαν ως αινιγματικές καταστάσεις. Έθεταν ως 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους τη δημιουργική εμπλοκή με κριτικό πνεύμα, αλλά και τη 
συνεργασία. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και υποβλήθηκαν σε έλεγχο και συζήτηση στην 
ολομέλεια (διερευνητική μάθηση, καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων). Η βιωματικότητα 
δημιούργησε κίνητρα.

Η εργασία σε ομάδες εφαρμόστηκε με φυσικό τρόπο. Ο στόχος κάθε δραστηριότητας ήταν
συγκεκριμένος και αφορούσε επίλυση «προβλήματος» ή γρίφου. 

Η ικανοποίηση προήλθε τόσο από την ποικιλία και τον πλούτο των δράσεων (καθώς 
ενεργοποιήθηκαν πολλοί από τους τρόπους με τους οποίους κανείς μαθαίνει), όσο και από την 
αίσθηση της ολοκλήρωσης μετά από συμμετοχή που πραγματοποιείται με ίσους όρους για όλους. 

Η σχολική τάξη εμφάνισε πιο σαφή χαρακτηριστικά κοινότητας (Δημητροπούλου, 2013),
τόσο όσον αφορά τη μάθηση όσο και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Το κλίμα της τάξης –
κρίνοντας από τον τρόπο διαχείρισης της μαθησιακής διαδικασίας από τους μαθητές, αλλά και από 
τη συμπεριφορά τους - ήταν πολύ καλό. 

3 Συμπεράσματα
Στην παρούσα εισήγηση μάς απασχόλησαν οι όροι σύμφωνα με τους οποίους η εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική τάξη θα μπορούσε να διευκολυνθεί και να αποκτήσει 
πιο σταθερό χαρακτήρα. Το άγχος των εκπαιδευτικών συναρτάται κυρίως με την ιδιαιτερότητα και 
μοναδικότητα κάθε μαθητή (πολυπλοκότητα) και τη διαχείρισή του εργασιακού και ελεύθερου 
χρόνου των ίδιων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις καθημερινές εκπαιδευτικές απαιτήσεις.
Ως απάντηση προτείνουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα την εφαρμογή μαθησιακών διαδικασιών 
που θα βασίζονται στον μετασχηματισμό των ασκήσεων/εργασιών των διδακτικών βιβλίων σε
ποικίλες δράσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η ποικιλία των διδακτικών τεχνικών, μεθόδων, 
τρόπων συνιστά διαφορετικότητα και πλούτο, γεννά την επιθυμία για βιωματική εμπλοκή, ενώ 
ενσωματώνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κανείς μαθαίνει. Πειραματιστήκαμε με 
δράσεις αυτοτελείς, σύντομες και ανοιχτές, που απευθύνονται σε όλους. Η αυτοτέλεια, η συντομία, 
και η ανοιχτή μορφή των δράσεων φαίνεται πως προδιαθέτει θετικά τον μαθητή, αφού οργανώνει

κατάλληλα τον προσωπικό του, αλλά και το διδακτικό χρόνο. Συντελεί, επίσης, στην άντληση
άμεσης ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία με λιγότερες ματαιώσεις. 

Θεωρώντας ως προϋπόθεση για μια καλή διδασκαλία τη σαφήνεια των στόχων, οι οποίοι
υλοποιούνται διαμέσου απλών και συγκεκριμένων τεχνικών, η σημασία της διαφοροποίησης, που 
επικεντρώνεται προ πάντων στην ποικιλία των διδακτικών τεχνικών και τρόπων, αναδεικνύεται σε 
μέθοδο με ιδιαίτερη παιδαγωγική και διδακτική σημασία.
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Εστιάζοντας στο ερευνητικό ερώτημα, αν η διαφοροποιημένη διδασκαλία διευκολύνεται από
τον μετασχηματισμό των - γνώριμων από τα διδακτικά βιβλία - ασκήσεων/εργασιών σε αυτοτελείς, 
σύντομες, «ανοιχτές» δράσεις αυτοέκφρασης, διατυπώνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Ως αφετηρία της μαθησιακής διαδικασίας είχε – σε κάθε περίπτωση - επιλεγεί μια δράση η 
οποία περιέγραφε σφαιρικά το θέμα, παρείχε βασικές γνώσεις και έννοιες (περιεχόμενο) και
ευαισθητοποιούσε σχετικά με τη σημασία του (δεξιότητες). Η δράση ήταν βιωματική, είτε ως 
οπτική αναπαράσταση - το ενδιαφέρον για την οπτική αναπαράσταση της γνώσης και τα οφέλη της 
έχει ανανεωθεί (Ροδακόπουλος, Καραβέργου, 2009) - είτε ως δράση στο χώρο. Παράλληλα 
διαμεσολαβούσε προκειμένου να διερευνάται το επίπεδο ετοιμότητας κάθε μαθητή, αλλά και να 
συνδέεται η πρότερη γνώση με την νέα.

Η σαφήνεια των στόχων και των τεχνικών μείωσε το μαθησιακό στρες και λειτούργησε ως 
κίνητρο.

Η σχεδόν ρυθμική εναλλαγή των δραστηριοτήτων δημιούργησε κλίμα εργαστηρίου στην 
τάξη. Κανείς - εκτός από τον εκπαιδευτικό - δε γνώριζε τι θα ακολουθούσε, και αυτό εξήπτε την 
περιέργεια. Οι μαθητές βρίσκονταν σε εγρήγορση, τόσο για να υποδεχθούν τη νέα δράση, όσο και 
για να την ολοκληρώσουν, διότι ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους ήταν συγκεκριμένος και αυτό 
είχε εξ αρχής δηλωθεί.

Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή και εμπλοκή στις δράσεις, που παρατηρήθηκε 
στο σύνολο σχεδόν των μαθητών, ίσως ερμηνεύεται από την πρόταση:  «Όταν το περιεχόμενο είναι 
δυναμικό, νοητικά ενδιαφέρον και προσωπικό, όταν ενισχύει δηλαδή το μαθητή, τότε, ακόμη και οι 
λεπτομέρειες γίνονται πιο σημαντικές και αξιοσημείωτες.» (Tomlinson, 2010).

Οι εργασίες (δράσεις «ανοιχτές») δόθηκαν ως αινιγματικές καταστάσεις. Έθεταν ως 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους τη δημιουργική εμπλοκή με κριτικό πνεύμα, αλλά και τη 
συνεργασία. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν και υποβλήθηκαν σε έλεγχο και συζήτηση στην 
ολομέλεια (διερευνητική μάθηση, καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων). Η βιωματικότητα 
δημιούργησε κίνητρα.

Η εργασία σε ομάδες εφαρμόστηκε με φυσικό τρόπο. Ο στόχος κάθε δραστηριότητας ήταν
συγκεκριμένος και αφορούσε επίλυση «προβλήματος» ή γρίφου. 

Η ικανοποίηση προήλθε τόσο από την ποικιλία και τον πλούτο των δράσεων (καθώς 
ενεργοποιήθηκαν πολλοί από τους τρόπους με τους οποίους κανείς μαθαίνει), όσο και από την 
αίσθηση της ολοκλήρωσης μετά από συμμετοχή που πραγματοποιείται με ίσους όρους για όλους. 

Η σχολική τάξη εμφάνισε πιο σαφή χαρακτηριστικά κοινότητας (Δημητροπούλου, 2013),
τόσο όσον αφορά τη μάθηση όσο και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Το κλίμα της τάξης –
κρίνοντας από τον τρόπο διαχείρισης της μαθησιακής διαδικασίας από τους μαθητές, αλλά και από 
τη συμπεριφορά τους - ήταν πολύ καλό. 

3 Συμπεράσματα
Στην παρούσα εισήγηση μάς απασχόλησαν οι όροι σύμφωνα με τους οποίους η εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική τάξη θα μπορούσε να διευκολυνθεί και να αποκτήσει 
πιο σταθερό χαρακτήρα. Το άγχος των εκπαιδευτικών συναρτάται κυρίως με την ιδιαιτερότητα και 
μοναδικότητα κάθε μαθητή (πολυπλοκότητα) και τη διαχείρισή του εργασιακού και ελεύθερου 
χρόνου των ίδιων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις καθημερινές εκπαιδευτικές απαιτήσεις.
Ως απάντηση προτείνουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα την εφαρμογή μαθησιακών διαδικασιών 
που θα βασίζονται στον μετασχηματισμό των ασκήσεων/εργασιών των διδακτικών βιβλίων σε
ποικίλες δράσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η ποικιλία των διδακτικών τεχνικών, μεθόδων, 
τρόπων συνιστά διαφορετικότητα και πλούτο, γεννά την επιθυμία για βιωματική εμπλοκή, ενώ 
ενσωματώνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κανείς μαθαίνει. Πειραματιστήκαμε με 
δράσεις αυτοτελείς, σύντομες και ανοιχτές, που απευθύνονται σε όλους. Η αυτοτέλεια, η συντομία, 
και η ανοιχτή μορφή των δράσεων φαίνεται πως προδιαθέτει θετικά τον μαθητή, αφού οργανώνει

κατάλληλα τον προσωπικό του, αλλά και το διδακτικό χρόνο. Συντελεί, επίσης, στην άντληση
άμεσης ικανοποίηση από τη μαθησιακή διαδικασία με λιγότερες ματαιώσεις. 

Θεωρώντας ως προϋπόθεση για μια καλή διδασκαλία τη σαφήνεια των στόχων, οι οποίοι
υλοποιούνται διαμέσου απλών και συγκεκριμένων τεχνικών, η σημασία της διαφοροποίησης, που 
επικεντρώνεται προ πάντων στην ποικιλία των διδακτικών τεχνικών και τρόπων, αναδεικνύεται σε 
μέθοδο με ιδιαίτερη παιδαγωγική και διδακτική σημασία.
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Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε το Ηλεκτρονικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε 

από το ΕΔΙΑΜΜΕ για τη διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης και απευθύνεται 
στους Έλληνες της διασποράς. Το περιβάλλον είναι δομημένο έτσι, ώστε -εκτός από τη ρητή και 
εστιασμένη σε μορφοσυντακτικά φαινόμενα, λεξιλόγιο και λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας- να υποστηρίζεται ο εκπαιδευτικός σε περισσότερο 
δημιουργικές δραστηριότητες μάθησης, ατομικές και συνεργατικές. Η εισήγηση, μετά από μια 
σύντομη εισαγωγή, επιμερίζεται σε δύο βασικές ενότητες: στην πρώτη γίνεται μια σύντομη 
αναφορά στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης και στη 
δεύτερη παρουσιάζεται η δομή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (πρώτη υπο-ενότητα) και οι 
δυνατότητες που δίνει για δημιουργική διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης 
(δεύτερη υπο-ενότητα). 

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική διδασκαλία-μάθηση, Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, ΕΔΙΑΜΜΕ.

1 Εισαγωγή
Αν θα έπρεπε κάποιος να υποστηρίξει την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ρόλου του 

σύγχρονου σχολείου και την αλλαγή προσανατολισμού από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 
σε μια διδασκαλία που θα εστιάζει στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων των μαθητών, δε θα 
δυσκολευόταν να βρει πληθώρα επιχειρημάτων. Τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που 
αναδύονται στην Κοινωνία της Γνώσης, οι ηθικές, πολιτικές και πολιτισμικές προεκτάσεις τους, η 
ταχύτητα παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης, οι απαιτήσεις σε επίπεδο ατομικό δεν αφήνουν 
πια περιθώρια για ένα σχολείο που ζητά τη στείρα αναπαραγωγή και την αδρανή γνώση· 
επιβάλλουν, αντίθετα, ένα σχολείο που επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων τέτοιων, που θα 
καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αντιμετωπίσουν με δημιουργικό τρόπο οποιαδήποτε πτυχή της 
νέας κοινωνικής πραγματικότητας που διαρκώς μεταβάλλεται. 

Αναμφισβήτητα, οι ΤΠΕ με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους, τα νέας γενιάς εργαλεία 
και τις δυνατότητες ατομικής χρήσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι ένα εργαλείο που 
μπορεί να συνδράμει το εκπαιδευτικό έργο προς το στόχο αυτό. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
αυτές δημιουργήθηκε από το ΕΔΙΑΜΜΕ ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας 
της ελληνικής γλώσσας για τους Έλληνες μαθητές της διασποράς. 

2 Δημιουργική μάθηση και διδασκαλία-Δημιουργικότητα, μάθηση και διδασκαλία. 
Η δημιουργικότητα ως φαινόμενο είναι πολύπλοκο και οι ποικίλες θεωρητικές και 

μεθοδολογικές του προσεγγίσεις οδηγούν σε πολλούς διαφορετικούς προσδιορισμούς. Ωστόσο, 
είναι κοινά αποδεκτό ότι πρόκειται για μια έννοια ψυχολογική, εφόσον στο υπόβαθρό της 
βρίσκονται ατομικές ικανότητες και γνωστικοί μηχανισμοί, η σκέψη, και παράλληλα κοινωνική, 
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Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε το Ηλεκτρονικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε 

από το ΕΔΙΑΜΜΕ για τη διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης και απευθύνεται 
στους Έλληνες της διασποράς. Το περιβάλλον είναι δομημένο έτσι, ώστε -εκτός από τη ρητή και 
εστιασμένη σε μορφοσυντακτικά φαινόμενα, λεξιλόγιο και λεκτικές/επικοινωνιακές πράξεις 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας- να υποστηρίζεται ο εκπαιδευτικός σε περισσότερο 
δημιουργικές δραστηριότητες μάθησης, ατομικές και συνεργατικές. Η εισήγηση, μετά από μια 
σύντομη εισαγωγή, επιμερίζεται σε δύο βασικές ενότητες: στην πρώτη γίνεται μια σύντομη 
αναφορά στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης και στη 
δεύτερη παρουσιάζεται η δομή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (πρώτη υπο-ενότητα) και οι 
δυνατότητες που δίνει για δημιουργική διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης 
(δεύτερη υπο-ενότητα). 

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική διδασκαλία-μάθηση, Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, ΕΔΙΑΜΜΕ.

1 Εισαγωγή
Αν θα έπρεπε κάποιος να υποστηρίξει την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ρόλου του 

σύγχρονου σχολείου και την αλλαγή προσανατολισμού από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 
σε μια διδασκαλία που θα εστιάζει στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων των μαθητών, δε θα 
δυσκολευόταν να βρει πληθώρα επιχειρημάτων. Τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που 
αναδύονται στην Κοινωνία της Γνώσης, οι ηθικές, πολιτικές και πολιτισμικές προεκτάσεις τους, η 
ταχύτητα παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης, οι απαιτήσεις σε επίπεδο ατομικό δεν αφήνουν 
πια περιθώρια για ένα σχολείο που ζητά τη στείρα αναπαραγωγή και την αδρανή γνώση· 
επιβάλλουν, αντίθετα, ένα σχολείο που επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων τέτοιων, που θα 
καθιστούν τους μαθητές ικανούς να αντιμετωπίσουν με δημιουργικό τρόπο οποιαδήποτε πτυχή της 
νέας κοινωνικής πραγματικότητας που διαρκώς μεταβάλλεται. 

Αναμφισβήτητα, οι ΤΠΕ με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους, τα νέας γενιάς εργαλεία 
και τις δυνατότητες ατομικής χρήσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι ένα εργαλείο που 
μπορεί να συνδράμει το εκπαιδευτικό έργο προς το στόχο αυτό. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
αυτές δημιουργήθηκε από το ΕΔΙΑΜΜΕ ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας 
της ελληνικής γλώσσας για τους Έλληνες μαθητές της διασποράς. 

2 Δημιουργική μάθηση και διδασκαλία-Δημιουργικότητα, μάθηση και διδασκαλία. 
Η δημιουργικότητα ως φαινόμενο είναι πολύπλοκο και οι ποικίλες θεωρητικές και 

μεθοδολογικές του προσεγγίσεις οδηγούν σε πολλούς διαφορετικούς προσδιορισμούς. Ωστόσο, 
είναι κοινά αποδεκτό ότι πρόκειται για μια έννοια ψυχολογική, εφόσον στο υπόβαθρό της 
βρίσκονται ατομικές ικανότητες και γνωστικοί μηχανισμοί, η σκέψη, και παράλληλα κοινωνική, 
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εφόσον επηρεάζεται από το περιβάλλον (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Η NAACE (1999) την 
ορίζει ως «δραστηριότητα μέσω της οποίας παράγονται αποτελέσματα που είναι πρωτότυπα και 
έχουν αξία». Είναι η εμπρόθετη διαδικασία, σχετική με τη σκέψη ή τη συμπεριφορά, μέσω της 
οποίας το άτομο πραγματώνει τις δυνατότητες που έχει μέσα του. Ως συμπεριφορά εκδηλώνεται με 
την επινοητικότητα, τη σύνθεση και το σχεδιασμό (Κουτσούρη, 2007)· ως σκέψη –προϋπόθεση της 
συμπεριφοράς- είναι αποκλίνουσα, απαιτεί γνωστικές διεργασίες επίλυσης προβλήματος. Σε κάθε 
περίπτωση δεν αποτελεί στατικό χαρακτηριστικό αλλά δυναμικό και κοινωνικά προσδιορισμένο 
που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του ατόμου, του έργου, των διαθέσιμων υλικών/εργαλείων 
και των άλλων ανθρώπων.

Η «δημιουργική διδασκαλία» κατ’ επέκταση, ως η διδασκαλία που προάγει τη 
δημιουργικότητα, υποστηρίζει τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες σκέψης και αυτονομία στη 
μάθηση, ώστε να φτάνουν στην ανακάλυψη και να κοιτάζουν «πίσω από τον κανόνα» (Bartel,
2008). Η δημιουργική διδασκαλία «στηρίζεται στην αμοιβαία σχέση δασκάλου και παιδιού όπου 
και οι δυο κατέχουν μερικά από τα κλειδιά που οδηγούν σε συλλογικές μνήμες. Στη δημιουργία 
συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει πρότυπες αντιδράσεις, έτσι ώστε να προαχθεί 
η μάθηση. Στηρίζεται στην αυστηρή πρόθεση να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά οι μνήμες αυτές. 
Δεν μπορεί να βασίζεται στην άσκηση μέσα στην τάξη,  αλλά στην έκπληξη που θα δημιουργήσει 
το αναπάντεχο ερώτημα, ώστε να ανοίξει νέους ορίζοντες στους ερευνητές (το δάσκαλο και το 
παιδί) (Ι. Ίλλιτς, 1976). Με μια πιο στοχαστική ερμηνεία των παραπάνω οδηγείται κάποιος στο 
συμπέρασμα ότι η δημιουργική διδασκαλία μπορεί να εννοηθεί ως  διδασκαλία που έχει ως στόχο 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών (teaching for creativity) και ως διδασκαλία που 
αποβλέπει σε δημιουργικές δραστηριότητες και στρατηγικές για να εξυπηρετήσει τους εκάστοτε 
στόχους της (teaching creatively) (Jeffrey & Craft, 2004).

Στην πρώτη περίπτωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στο μαθητή· πρόκειται για τη διδασκαλία 
που στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και συμπεριφοράς. Κύριος στόχος της 
διδασκαλίας είναι βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και να 
πιστέψουν σ’ αυτές, τονώνοντας τις παραμέτρους που τη συνιστούν, όπως την περιέργεια, την 
καινοτομία, τη δημιουργική σκέψη, το στοχασμό, την επίγνωση του ρόλου των διαφορετικών 
πλαισίων εντός των οποίων παράγονται οι δημιουργικές ιδέες, τη δυνατότητα αυτο-έκφρασης με 
ποικίλους τρόπους, παραχωρώντας τον έλεγχο της μάθησης στους μαθητές, επικεντρώνοντας στις 
διαδικασίες μάθησης, ενθαρρύνοντας την αυτονομία, την αυθεντικότητα, τη διαλλακτικότητα και 
επιδιώκοντας τη μεταγνώση, την αυτο-παρακολούθηση τον αυτο-έλεγχο της σκέψης κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων, την αυτο-αξιολόγηση και την αυτο-διαχείριση.

Στη δεύτερη περίπτωση η προσοχή εστιάζεται στο τι κάνει ο εκπαιδευτικός, στις τεχνικές που 
χρησιμοποιεί, για να επιτύχει το παραπάνω αλλά και να δημιουργήσει αποτελεσματικά 
περιβάλλοντα μάθησης των διδακτικών αντικειμένων (Moran, 2010). Όπως λέει ο Torrance (1991),
ο δημιουργικός δάσκαλος διαμορφώνει το περιβάλλον του και όχι το αντίθετο· χρησιμοποιεί τη 
φαντασία για να κάνει τη μάθηση ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική, εμπλέκει τους μαθητές σε 
δραστηριότητες που δεν αποβλέπουν μόνο στην απόκτηση της γνώσης αλλά και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων μάθησης και την «ουσιαστική κατανόηση» (Gardner, 2006). Οι εκπαιδευτικοί δίνουν 
προτεραιότητα σε στρατηγικές διδασκαλίας που εμπλέκουν ενεργητικά κάθε μαθητή χωριστά αλλά 
και το σύνολο της τάξης, που πυροδοτούν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους παρωθούν στη 
μάθηση (Jeffrey & Craft, 2004). Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τη διερεύνηση, τη συνεργασία, 
τις ασυνήθιστες ιδέες, τη μετατροπή του λάθους σε κάτι δημιουργικό, τη χρήση του χιούμορ και 
του γέλιου, τις εκπαιδευτικές επιλογές με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την εμπράγματη 
δραστηριότητα, το στοχασμό, την αυτο-αξιολόγηση (Moran, 2010; Renzulli, 1992). Ο 
εκπαιδευτικός από ειδικός παντογνώστης σε μια δεδομένη γνωστική περιοχή μετασχηματίζεται σε 
ενεργητικό πράκτορα και συν-ερευνητή του μαθητή στο νοητικό στίβο (Sawyer, 2004) και η 
διδασκαλία, με την προσαρμοστικότητα που τη χαρακτηρίζει, μετουσιώνει τη μάθηση σε 
περιπέτεια, αναπτύσσει την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση (Moran, 2010). 

Η διχοτόμηση των όρων «διδασκαλία της δημιουργικότητας» και «δημιουργική διδασκαλία» 
είναι περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική· η  σχέση τους είναι στενή, με την έννοια ότι η μια
εμπεριέχει την άλλη. Οι δημιουργικές ικανότητες των μαθητών είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν σε 
μια ατμόσφαιρα στην οποία εκφράζονται και οι δημιουργικές ικανότητες του εκπαιδευτικού. Με 
άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αναπτύξουν τις δημιουργικές ικανότητες των 
μαθητών τους, αν οι δικές τους δημιουργικές ικανότητες καταστέλλονται.

Ότι η δημιουργική διδασκαλία είναι επιβεβλημένη είναι αδιαμφισβήτητο. Εξάλλου, η 
δημιουργικότητα και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες: η μάθηση είναι ένας τύπος 
δημιουργικής διαδικασίας και η δημιουργικότητα ένας τύπος μαθησιακής διαδικασίας (Beghetto &
Kaufman, 2007). Ωστόσο, η δημιουργική διδασκαλία είναι απαιτητική· ο Joubert (2001) τη 
χαρακτηρίζει «τέχνη». Και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη της 
δημιουργικής διδασκαλίας, εφόσον το διδακτικό έργο κινδυνεύει να λυγίσει από το βάρος του 
φορτίου του (Ferrari et al., 2009). Πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό, επομένως, είναι να του 
παραχωρούνται εργαλεία τέτοια και στρατηγικές διδασκαλίας που θα μπορεί να χρησιμοποιεί 
προσαρμόζοντας στις ανάγκες των μαθητών του. Όπως εκείνος διαμορφώνει υποστηρικτικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα, έτσι και ο ίδιος έχει ανάγκη υποστήριξης, για να μπορέσει να τα 
διαμορφώσει κατάλληλα και αποτελεσματικά. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προωθούν τη δημιουργική 
μάθηση και διδασκαλία: ευνοούν τις καινοτόμες δραστηριότητες, την ανακάλυψη/διερεύνηση 
(Howell, 2012), υποστηρίζουν τους μαθητές σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, δίνουν 
ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Wheeler et al., 2002). Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αποκτήσουν τον έλεγχο της μάθησης και να δρουν με τρόπο αυτόνομο και καινοτόμο (Craft, 
2002), να δημιουργούν, να δημοσιεύουν, να διαμοιράζονται την εργασία τους, (Kurtz et al., 2012), 
να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες μέσω των οποίων κάνουν ό,τι δεν κάνουν στην 
πραγματική τους ζωή, να εργάζονται με εργαλεία και υλικά, όπως τα wikis, τα εικονικά 
περιβάλλοντα, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία που μπορούν να μετασχηματιστούν σε 
μια παιδαγωγική  που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργικότητα (Facer & Williamson, 2002). 
Υποστηρίζουν, όμως, και τον εκπαιδευτικό προβάλλοντας από τη μια μεθόδους, στρατηγικές, 
εργαλεία και ιδέες, για να διαμορφώσει ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, και δίνοντας τη 
δυνατότητα από την άλλη δημιουργικής ανταλλαγής των παιδαγωγιών-διδακτικών εμπειριών, το 
στοχασμό και τη βελτίωση του ίδιου ως εκπαιδευτικού σε σχέση με τον εαυτό του και με τους 
άλλους.

Οι δυνατότητες αυτές πραγματώνονται και στο πεδίο της Γλωσσικής Μάθησης 
Υποστηριζόμενης από Υπολογιστή (ΓΜΥΥ-(CALL Computer – assisted language learning), η 
οποία διερευνά και μελετά τις εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη μάθηση και διδασκαλία της Γλώσσας. Αξιοποιώντας δυναμικά την επικοινωνιακή, την 
κοινωνικο-γνωσιακή και κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του γραπτού λόγου παρέχει το 
θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό περιβαλλόντων που υποστηρίζουν εκπαιδευτικό και μαθητή 
σε δημιουργικές μεθόδους κατά τη διδασκαλία και μάθηση της Γλώσσας. Αντιλαμβανόμενη τη 
γλώσσα αντίστοιχα ως εργαλείο κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω του οποίου αναπτύσσεται όχι 
μόνο η γλωσσική ικανότητα αλλά και η επικοινωνιακή ικανότητα, την παραγωγή και την ανάγνωση 
όχι απλά ως ψυχολογικές-γνωστικές δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα και ως δραστηριότητες 
κοινωνικά-ιστορικά-πολιτιστικά ενταγμένες (Flower, 1994; Hayes, 1996) και το γραμματισμό 
ανακύπτοντα  μέσα από τη διαπραγμάτευση των ατομικών – γνωστικών παραγόντων με τις 
συμβάσεις της κοινότητας λόγου στην οποία ανήκουν οι αναγνώστες – συγγραφείς (Flower, 1994), 
προτείνει περιβάλλοντα μάθησης, όπου ο γραπτός λόγος είναι παράλληλα και γνωστική διαδικασία 
και μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος σε (ηλεκτρονικές) σχολικές τάξεις που 
αποτελούν κειμενικές κοινότητες, των οποίων τα μέλη αλληλεπιδρούν, μοιράζονται ένα κοινό 
στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου, σέβονται τις διαφορετικές 
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Η διχοτόμηση των όρων «διδασκαλία της δημιουργικότητας» και «δημιουργική διδασκαλία» 
είναι περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική· η  σχέση τους είναι στενή, με την έννοια ότι η μια
εμπεριέχει την άλλη. Οι δημιουργικές ικανότητες των μαθητών είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν σε 
μια ατμόσφαιρα στην οποία εκφράζονται και οι δημιουργικές ικανότητες του εκπαιδευτικού. Με 
άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αναπτύξουν τις δημιουργικές ικανότητες των 
μαθητών τους, αν οι δικές τους δημιουργικές ικανότητες καταστέλλονται.

Ότι η δημιουργική διδασκαλία είναι επιβεβλημένη είναι αδιαμφισβήτητο. Εξάλλου, η 
δημιουργικότητα και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες: η μάθηση είναι ένας τύπος 
δημιουργικής διαδικασίας και η δημιουργικότητα ένας τύπος μαθησιακής διαδικασίας (Beghetto &
Kaufman, 2007). Ωστόσο, η δημιουργική διδασκαλία είναι απαιτητική· ο Joubert (2001) τη 
χαρακτηρίζει «τέχνη». Και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη της 
δημιουργικής διδασκαλίας, εφόσον το διδακτικό έργο κινδυνεύει να λυγίσει από το βάρος του 
φορτίου του (Ferrari et al., 2009). Πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό, επομένως, είναι να του 
παραχωρούνται εργαλεία τέτοια και στρατηγικές διδασκαλίας που θα μπορεί να χρησιμοποιεί 
προσαρμόζοντας στις ανάγκες των μαθητών του. Όπως εκείνος διαμορφώνει υποστηρικτικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα, έτσι και ο ίδιος έχει ανάγκη υποστήριξης, για να μπορέσει να τα 
διαμορφώσει κατάλληλα και αποτελεσματικά. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προωθούν τη δημιουργική 
μάθηση και διδασκαλία: ευνοούν τις καινοτόμες δραστηριότητες, την ανακάλυψη/διερεύνηση 
(Howell, 2012), υποστηρίζουν τους μαθητές σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, δίνουν 
ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Wheeler et al., 2002). Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αποκτήσουν τον έλεγχο της μάθησης και να δρουν με τρόπο αυτόνομο και καινοτόμο (Craft, 
2002), να δημιουργούν, να δημοσιεύουν, να διαμοιράζονται την εργασία τους, (Kurtz et al., 2012), 
να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες μέσω των οποίων κάνουν ό,τι δεν κάνουν στην 
πραγματική τους ζωή, να εργάζονται με εργαλεία και υλικά, όπως τα wikis, τα εικονικά 
περιβάλλοντα, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία που μπορούν να μετασχηματιστούν σε 
μια παιδαγωγική  που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργικότητα (Facer & Williamson, 2002). 
Υποστηρίζουν, όμως, και τον εκπαιδευτικό προβάλλοντας από τη μια μεθόδους, στρατηγικές, 
εργαλεία και ιδέες, για να διαμορφώσει ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, και δίνοντας τη 
δυνατότητα από την άλλη δημιουργικής ανταλλαγής των παιδαγωγιών-διδακτικών εμπειριών, το 
στοχασμό και τη βελτίωση του ίδιου ως εκπαιδευτικού σε σχέση με τον εαυτό του και με τους 
άλλους.

Οι δυνατότητες αυτές πραγματώνονται και στο πεδίο της Γλωσσικής Μάθησης 
Υποστηριζόμενης από Υπολογιστή (ΓΜΥΥ-(CALL Computer – assisted language learning), η 
οποία διερευνά και μελετά τις εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη μάθηση και διδασκαλία της Γλώσσας. Αξιοποιώντας δυναμικά την επικοινωνιακή, την 
κοινωνικο-γνωσιακή και κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του γραπτού λόγου παρέχει το 
θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό περιβαλλόντων που υποστηρίζουν εκπαιδευτικό και μαθητή 
σε δημιουργικές μεθόδους κατά τη διδασκαλία και μάθηση της Γλώσσας. Αντιλαμβανόμενη τη 
γλώσσα αντίστοιχα ως εργαλείο κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω του οποίου αναπτύσσεται όχι 
μόνο η γλωσσική ικανότητα αλλά και η επικοινωνιακή ικανότητα, την παραγωγή και την ανάγνωση 
όχι απλά ως ψυχολογικές-γνωστικές δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα και ως δραστηριότητες 
κοινωνικά-ιστορικά-πολιτιστικά ενταγμένες (Flower, 1994; Hayes, 1996) και το γραμματισμό 
ανακύπτοντα  μέσα από τη διαπραγμάτευση των ατομικών – γνωστικών παραγόντων με τις 
συμβάσεις της κοινότητας λόγου στην οποία ανήκουν οι αναγνώστες – συγγραφείς (Flower, 1994), 
προτείνει περιβάλλοντα μάθησης, όπου ο γραπτός λόγος είναι παράλληλα και γνωστική διαδικασία 
και μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος σε (ηλεκτρονικές) σχολικές τάξεις που 
αποτελούν κειμενικές κοινότητες, των οποίων τα μέλη αλληλεπιδρούν, μοιράζονται ένα κοινό 
στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου, σέβονται τις διαφορετικές 
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οπτικές και εντέλει συν-οικοδομούν νέα γνώση (Kostouli, 2005) μέσα από δημιουργικές 
δραστηριότητες. 

3 Η Πύλη για τη μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ
Σε αυτή την κατεύθυνση στράφηκε η διεπιστημονική ομάδα του ΕΔΙΑΜΜΕ κατά το 

σχεδιασμό του «Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος για τη μάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας και στοιχείων ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» που υλοποιήθηκε από το  
ΕΔΙΑΜΜΕ στο πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά». Το Περιβάλλον λειτουργώντας είτε συμπληρωματικά 
προς τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία-μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης σύγχρονα και ασύγχρονα, είτε ως εργαλείο για ατομική και αυτόνομη μελέτη και 
ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα από μεμονωμένους χρήστες/μαθητές, υποστηρίζει και τους 
δύο πόλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς, πέρα από μηχανιστικού τύπου δραστηριότητες σχετικά με 
τις ποικίλες πτυχές της γλώσσας, να εμπλακούν σε δημιουργικές δραστηριότητες που εμπίπτουν σε 
ό,τι παραπάνω προσδιορίσαμε ως «δημιουργική διδασκαλία και μάθηση».  

Αυτό, εξάλλου, κρίνεται επιβεβλημένο στην περίπτωση της διδασκαλίας της ελληνικής ως 
δεύτερης σε Έλληνες μαθητές της διασποράς, όπου το ανομοιόμορφο επίπεδο της τους γλωσσικής 
ικανότητας είναι εξ ορισμού αντίθετο με μια διδασκαλία στην οποία κυριαρχεί  η επανάληψη, η 
παθητικότητα του μαθητή, η τυποποίηση και η ομοιομορφία.

3.1 Σύντομη περιγραφή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
Το Περιβάλλον αποτελείται από δύο επιμέρους: το μαθησιακό και το περιβάλλον του 

Εκπαιδευτικού.
Το μαθησιακό περιβάλλον αποτελείται από δύο διαδρομές: η Β΄ διαδρομή αναφέρεται σε 

ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 12-16 ετών, ή σε ενήλικες, με περιορισμένη 
επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική (ψευδοαρχάριοι) ή χωρίς καθόλου γλωσσικές και με 
ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση περιορίζεται στην Α΄ διαδρομή, η οποία αναφέρεται σε ομοεθνείς 
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 5/6 έως 16 ετών, με έστω 
περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις ανάγκες των 
μαθητών των πρώτων τεσσάρων επιπέδων (Α1, Α2, Β1, Β2), όπως αυτά έχουν οριστεί από το 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών.

Το περιβάλλον σε κάθε επίπεδο της Α΄ διαδρομής δομείται από τις εξής υπο-
ενότητες/συνδέσμους: Γλώσσα, Επικοινωνώ, Κοινότητες, Ιστορία, Βιβλιοθήκη, Παίζω, Τραγουδώ.

Το γλωσσικό περιβάλλον των δύο πρώτων επιπέδων γλωσσομάθειας (Α1-Α2) περιλαμβάνει 
18 και 9 ενότητες αντίστοιχα, οι οποίες επιμερίζονται στις εξής υπο-ενότητες: Στόχοι, Κείμενα, τα 
οποία ο μαθητής μπορεί να ακούει (Ακούω), να διαβάζει (Διαβάζω) και να παράγει προφορικό λόγο 
(Μιλώ), Λεξιλόγιο, Ασκήσεις και Τεστ (δραστηριότητες για την επεξεργασία και την εμπέδωση των 
γλωσσικών φαινομένων), Μαθαίνω κι αυτό (ο μαθητής μαθαίνει τη γλώσσα επικοινωνώντας 
γλωσσικά με άλλους μαθητές-χρήστες), Παιχνίδια, Γράφω (δραστηριότητες παραγωγής γραπτού 
λόγου), Τι έμαθα (αυτο-αξιολόγηση του μαθητή και στοχασμός).

Εικ. 1: Οθόνη από το περιβάλλον του επιπέδου Α1

Το επίπεδο Β1, ως ένα επίπεδο μεταβατικό από το Α2 στο Β2, αποτελείται από τρία βασικά 
μέρη: τις 9 ενότητες/μαθήματα, το Γράφω και το Κατανοώ. Οι ενότητες/μαθήματα περιλαμβάνουν 
τις υποενότητες: Στόχοι, Τι έμαθα, Λεξιλόγιο (απόδοση της σημασίας των λέξεων με εικόνες, 
σκίτσα, βίντεο), Διαβάζω (ποικιλία κειμενικών τύπων και πολυτροπικών κειμένων σχετικά με τα 
βιώματα των μαθητών και την καθημερινή ζωή), Ακούω, Μιλάω (δυνατότητες άσκησης των 
μαθητών στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου), Γράφω, Γραμματική.

Η ίδια λογική σχεδιασμού υιοθετήθηκε και στο επίπεδο Β2, το οποίο αποτελείται από πέντε 
βασικά μέρη: «Στόχοι», «Ενότητες» (συνολικά 12), «Μαθαίνω τη Γλώσσα μου», «Γράφω», 
«Κατανοώ». Στο σύνδεσμο «Στόχοι» βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι στόχοι μάθησης από όλες τις 
12 ενότητες που περιλαμβάνονται στο επίπεδο, ώστε ο μαθητής να πληροφορείται και να 
προϊδεάζεται σχετικά με το τι θα ακολουθήσει (προκαταβολικός οργανωτής) αλλά και να επιλέγει 
το στόχο που επιθυμεί. Οι «Ενότητες» επιμερίζονται στις υπο-ενότητες: Στόχοι (της εκάστοτε 
ενότητας), Ακούω (δραστηριότητες άσκησης στον προφορικό λόγο), Διαβάζω (ποικιλία κειμενικών 
ειδών/τύπων και δραστηριότητες κατανόησης), Μαθαίνω τη Γλώσσα μου [επιμερίζεται σε τρία 
μέρη: Μαθαίνω Γραμματική (διδασκαλία μορφο-συντακτικών φαινομένων), Μαθαίνω λεξιλόγιο
(Θεματικό λεξιλόγιο, Παραγωγή/σύνθεση λέξεων, Σημασία λέξεων και φράσεων), Μαθαίνω να 
εκφράζομαι (παρουσίαση λεκτικών επικοινωνιακών πράξεων)] (Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 
2015). 

Στις «Κοινότητες μάθησης» το περιβάλλον δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα χρήσης της 
γλώσσας μέσω της σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας τους με άλλους μαθητές-φυσικούς 
ομιλητές της ελληνικής ή με μαθητές της διασποράς. Μορφές επικοινωνίας είναι οι τηλεδιασκέψεις 
τάξεων, οι αδελφοποιήσεις, οι συνεργατικές δραστηριότητες. 

Στόχος του «Επικοινωνώ» είναι η δυναμική αλληλεπίδραση και η συνεργατική δράση των 
μαθητών (είτε πρόκειται για τους μαθητές μιας τάξης, ενός σχολείου, διαφορετικών σχολείων είτε 
και διαφορετικών πόλεων/χωρών). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως 
την έκδοση εφημερίδας, τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, ψηφιοποιημένες 
βιντεοσκοπημένες περιστάσεις, την ανάρτηση στην τάξη τους εργασιών, άρθρων, ανακοινώσεων, 
την ανταλλαγή εργασιών και σχολίων με τους άλλους μαθητές,  τη δημιουργία κολάζ.

Μέσω του συνδέσμου Ιστορία/Μυθολογία επιδιώκεται η ανάπτυξη της ελληνικής κουλτούρας 
μέσα από ιστορικά κείμενα και κείμενα μυθολογίας. 

Στο σύνδεσμο «Παίζω» διατίθενται ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες στην ελληνική 
γλώσσα, ενώ μέσω του «Τραγουδώ» οι μαθητές/τριες ακούνε τραγούδια, διαβάζουν τους στίχους 
τους και παράλληλα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους video clips με αφορμή το περιεχόμενο των 
τραγουδιών.
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οπτικές και εντέλει συν-οικοδομούν νέα γνώση (Kostouli, 2005) μέσα από δημιουργικές 
δραστηριότητες. 

3 Η Πύλη για τη μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ
Σε αυτή την κατεύθυνση στράφηκε η διεπιστημονική ομάδα του ΕΔΙΑΜΜΕ κατά το 

σχεδιασμό του «Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος για τη μάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας και στοιχείων ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» που υλοποιήθηκε από το  
ΕΔΙΑΜΜΕ στο πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά». Το Περιβάλλον λειτουργώντας είτε συμπληρωματικά 
προς τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία-μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης σύγχρονα και ασύγχρονα, είτε ως εργαλείο για ατομική και αυτόνομη μελέτη και 
ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα από μεμονωμένους χρήστες/μαθητές, υποστηρίζει και τους 
δύο πόλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς, πέρα από μηχανιστικού τύπου δραστηριότητες σχετικά με 
τις ποικίλες πτυχές της γλώσσας, να εμπλακούν σε δημιουργικές δραστηριότητες που εμπίπτουν σε 
ό,τι παραπάνω προσδιορίσαμε ως «δημιουργική διδασκαλία και μάθηση».  

Αυτό, εξάλλου, κρίνεται επιβεβλημένο στην περίπτωση της διδασκαλίας της ελληνικής ως 
δεύτερης σε Έλληνες μαθητές της διασποράς, όπου το ανομοιόμορφο επίπεδο της τους γλωσσικής 
ικανότητας είναι εξ ορισμού αντίθετο με μια διδασκαλία στην οποία κυριαρχεί  η επανάληψη, η 
παθητικότητα του μαθητή, η τυποποίηση και η ομοιομορφία.

3.1 Σύντομη περιγραφή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
Το Περιβάλλον αποτελείται από δύο επιμέρους: το μαθησιακό και το περιβάλλον του 

Εκπαιδευτικού.
Το μαθησιακό περιβάλλον αποτελείται από δύο διαδρομές: η Β΄ διαδρομή αναφέρεται σε 

ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 12-16 ετών, ή σε ενήλικες, με περιορισμένη 
επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική (ψευδοαρχάριοι) ή χωρίς καθόλου γλωσσικές και με 
ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση περιορίζεται στην Α΄ διαδρομή, η οποία αναφέρεται σε ομοεθνείς 
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από 5/6 έως 16 ετών, με έστω 
περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις ανάγκες των 
μαθητών των πρώτων τεσσάρων επιπέδων (Α1, Α2, Β1, Β2), όπως αυτά έχουν οριστεί από το 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών.

Το περιβάλλον σε κάθε επίπεδο της Α΄ διαδρομής δομείται από τις εξής υπο-
ενότητες/συνδέσμους: Γλώσσα, Επικοινωνώ, Κοινότητες, Ιστορία, Βιβλιοθήκη, Παίζω, Τραγουδώ.

Το γλωσσικό περιβάλλον των δύο πρώτων επιπέδων γλωσσομάθειας (Α1-Α2) περιλαμβάνει 
18 και 9 ενότητες αντίστοιχα, οι οποίες επιμερίζονται στις εξής υπο-ενότητες: Στόχοι, Κείμενα, τα 
οποία ο μαθητής μπορεί να ακούει (Ακούω), να διαβάζει (Διαβάζω) και να παράγει προφορικό λόγο 
(Μιλώ), Λεξιλόγιο, Ασκήσεις και Τεστ (δραστηριότητες για την επεξεργασία και την εμπέδωση των 
γλωσσικών φαινομένων), Μαθαίνω κι αυτό (ο μαθητής μαθαίνει τη γλώσσα επικοινωνώντας 
γλωσσικά με άλλους μαθητές-χρήστες), Παιχνίδια, Γράφω (δραστηριότητες παραγωγής γραπτού 
λόγου), Τι έμαθα (αυτο-αξιολόγηση του μαθητή και στοχασμός).

Εικ. 1: Οθόνη από το περιβάλλον του επιπέδου Α1

Το επίπεδο Β1, ως ένα επίπεδο μεταβατικό από το Α2 στο Β2, αποτελείται από τρία βασικά 
μέρη: τις 9 ενότητες/μαθήματα, το Γράφω και το Κατανοώ. Οι ενότητες/μαθήματα περιλαμβάνουν 
τις υποενότητες: Στόχοι, Τι έμαθα, Λεξιλόγιο (απόδοση της σημασίας των λέξεων με εικόνες, 
σκίτσα, βίντεο), Διαβάζω (ποικιλία κειμενικών τύπων και πολυτροπικών κειμένων σχετικά με τα 
βιώματα των μαθητών και την καθημερινή ζωή), Ακούω, Μιλάω (δυνατότητες άσκησης των 
μαθητών στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου), Γράφω, Γραμματική.

Η ίδια λογική σχεδιασμού υιοθετήθηκε και στο επίπεδο Β2, το οποίο αποτελείται από πέντε 
βασικά μέρη: «Στόχοι», «Ενότητες» (συνολικά 12), «Μαθαίνω τη Γλώσσα μου», «Γράφω», 
«Κατανοώ». Στο σύνδεσμο «Στόχοι» βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι στόχοι μάθησης από όλες τις 
12 ενότητες που περιλαμβάνονται στο επίπεδο, ώστε ο μαθητής να πληροφορείται και να 
προϊδεάζεται σχετικά με το τι θα ακολουθήσει (προκαταβολικός οργανωτής) αλλά και να επιλέγει 
το στόχο που επιθυμεί. Οι «Ενότητες» επιμερίζονται στις υπο-ενότητες: Στόχοι (της εκάστοτε 
ενότητας), Ακούω (δραστηριότητες άσκησης στον προφορικό λόγο), Διαβάζω (ποικιλία κειμενικών 
ειδών/τύπων και δραστηριότητες κατανόησης), Μαθαίνω τη Γλώσσα μου [επιμερίζεται σε τρία 
μέρη: Μαθαίνω Γραμματική (διδασκαλία μορφο-συντακτικών φαινομένων), Μαθαίνω λεξιλόγιο
(Θεματικό λεξιλόγιο, Παραγωγή/σύνθεση λέξεων, Σημασία λέξεων και φράσεων), Μαθαίνω να 
εκφράζομαι (παρουσίαση λεκτικών επικοινωνιακών πράξεων)] (Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 
2015). 

Στις «Κοινότητες μάθησης» το περιβάλλον δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα χρήσης της 
γλώσσας μέσω της σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας τους με άλλους μαθητές-φυσικούς 
ομιλητές της ελληνικής ή με μαθητές της διασποράς. Μορφές επικοινωνίας είναι οι τηλεδιασκέψεις 
τάξεων, οι αδελφοποιήσεις, οι συνεργατικές δραστηριότητες. 

Στόχος του «Επικοινωνώ» είναι η δυναμική αλληλεπίδραση και η συνεργατική δράση των 
μαθητών (είτε πρόκειται για τους μαθητές μιας τάξης, ενός σχολείου, διαφορετικών σχολείων είτε 
και διαφορετικών πόλεων/χωρών). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως 
την έκδοση εφημερίδας, τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, ψηφιοποιημένες 
βιντεοσκοπημένες περιστάσεις, την ανάρτηση στην τάξη τους εργασιών, άρθρων, ανακοινώσεων, 
την ανταλλαγή εργασιών και σχολίων με τους άλλους μαθητές,  τη δημιουργία κολάζ.

Μέσω του συνδέσμου Ιστορία/Μυθολογία επιδιώκεται η ανάπτυξη της ελληνικής κουλτούρας 
μέσα από ιστορικά κείμενα και κείμενα μυθολογίας. 

Στο σύνδεσμο «Παίζω» διατίθενται ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες στην ελληνική 
γλώσσα, ενώ μέσω του «Τραγουδώ» οι μαθητές/τριες ακούνε τραγούδια, διαβάζουν τους στίχους 
τους και παράλληλα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους video clips με αφορμή το περιεχόμενο των 
τραγουδιών.
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Η «Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνει εφαρμογές εργαλείων Web 2 για τη διδασκαλία της ελληνικής, 
για την ιστορία και τον πολιτισμό και συνδέει ψηφιακά με άλλες βιβλιοθήκες και εκπαιδευτικά 
κέντρα.

Εικ. 2: Η αρχική οθόνη από το περιβάλλον του Β2

Το Περιβάλλον του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα επιπλέον ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας και 
διαδραστικότητας που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μέσω των εξής 
συστατικών μερών: 

-Το «Προφίλ του εκπαιδευτικού», στο οποίο ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του.
-Το «Προφίλ συνεργατών», όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά όλων των 

εγγεγραμμένων στο Περιβάλλον εκπαιδευτικών.
-Τις «τάξεις μου», όπου ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης των 

εγγεγραμμένων μαθητών της τάξης του.
-Το «Επικοινωνώ», ένα περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας με άλλους 

εκπαιδευτικούς μέσω της Αποστολής Μηνυμάτων, της Τηλεδιάσκεψης και της Κοινότητας Καλών 
Πρακτικών.

-Το «Σημειωματάριο», χώρος που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κρατά προσωπικές σημειώσεις.
-Τις «Κοινότητες Μάθησης», σύνδεσμος που δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα άμεσης 

μετάβασης στις  αδελφοποιήσεις ανάμεσα στα διάφορα σχολεία των οποίων οι μαθητές και οι 
καθηγητές χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και το υλικό που έχει προκύψει από αυτές.

-Τη «Βιβλιοθήκη» και τα «Παιχνίδια» που υπάρχουν και στο μαθησιακό περιβάλλον. 
.

Εικ. 3: Εισαγωγική οθόνη του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού

3.2 Δυνατότητες δημιουργικής αξιοποίησης κατά τη διδασκαλία
Στο «Γράφω» και «Κατανοώ» των επιπέδων Β1 και Β2 το Περιβάλλον, ως κοινωνιογνωσιακό 

εργαλείο, υποστηρίζει το μαθητή στην κατανόηση και την παραγωγή κειμένων (αφηγηματικών, 
περιγραφικών, επιχειρηματολογικών) με την κατάλληλη καθοδήγηση και την παροχή κοινωνικών-
διαδικαστικών διευκολύνσεων (ερωτήσεων, γραφικών οργανωτών επεξηγήσεων, καταλόγων 
λέξεων, σύνδεσης με μορφοσυντακτικά φαινόμενα, πλοήγησης), με δραστηριότητες σχεδιασμού, 
αξιοποίησης των επικοινωνιακών περιστάσεων, αναθεώρησης, καταιγισμού ιδεών. Στόχος είναι η 
υποστήριξη του μαθητή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις της συγγραφής και της ανάγνωσης, ως 
συμπερασματικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών επίλυσης προβλήματος, και η ανάπτυξη των 
αναγκαίων γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Εικ. 4: Οθόνη παραγωγής ιδεών – γραφικός οργανωτής του επιχειρηματολογικού 
κειμένου

Ως κοινωνικο-πολιτισμικό εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή για σύγχρονη και 
ασύγχρονη επικοινωνία μέσω των γραπτών κειμένων συνδέοντας άμεσα το «Γράφω» και το 
«Κατανοώ» με το «Επικοινωνώ» και τις «Κοινότητες μάθησης». Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής 
μπορεί να αναρτά τα κείμενά του και να τα κοινοποιεί σε ένα αυθεντικό ακροατήριο αναγνωστών 
που μπορεί να τον ανατροφοδοτεί για την ποιότητα των κειμένων του. Τα κείμενα μπορεί να 
αναφέρονται σε δράσεις και εμπειρίες από τη σχολική ζωή, αστεία-ανέκδοτα, συνεντεύξεις, άρθρα 
σχετικά με θέματα της επικαιρότητας, βιογραφίες προσώπων. Στη δεύτερη ο μαθητής είτε σε 
συνεργασία με άλλους μαθητές που μαθαίνουν τη Γ2 είτε με γηγενείς μαθητές μπορεί να 
συγγράψουν από κοινού ένα κείμενο με στόχο τη χρήση της ελληνικής και μάλιστα σε περιβάλλον 
«γνωστικής μαθητείας», με τους ικανότερους ομιλητές ή τους γηγενείς μαθητές να έχουν το ρόλο 
του επαΐοντα και να  δίνουν τη στήριξη στο μαθητή της δεύτερης γλώσσας, ώστε να αντιμετωπίζει 
τα γνωστικά αδιέξοδα κατά τη χρήση της και τελικά να δομεί τη γνώση.

Η συνεργατική γραφή, ωστόσο, μπορεί να υλοποιηθεί και μεταξύ μαθητών σε μια τάξη,
εφόσον το Περιβάλλον είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να διαμοιράσει 
ποικίλους συγγραφικούς και αναγνωστικούς ρόλους με βάση τις επιμέρους συγγραφικές και 
αναγνωστικές διαδικασίες που διδάσκονται και ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφοροποίησης και εξατομίκευσης της 
διδασκαλίας και λαμβάνοντας υπόψη τον τυχόν έμπειρο μαθητή-συγγραφέα και αναγνώστη, δίνει 
τη δυνατότητα στο μαθητή να λαμβάνει καθοδήγηση-υποστήριξη, μόνο αν ο ίδιος το επιθυμεί με τη 



145

3.2 Δυνατότητες δημιουργικής αξιοποίησης κατά τη διδασκαλία
Στο «Γράφω» και «Κατανοώ» των επιπέδων Β1 και Β2 το Περιβάλλον, ως κοινωνιογνωσιακό 

εργαλείο, υποστηρίζει το μαθητή στην κατανόηση και την παραγωγή κειμένων (αφηγηματικών, 
περιγραφικών, επιχειρηματολογικών) με την κατάλληλη καθοδήγηση και την παροχή κοινωνικών-
διαδικαστικών διευκολύνσεων (ερωτήσεων, γραφικών οργανωτών επεξηγήσεων, καταλόγων 
λέξεων, σύνδεσης με μορφοσυντακτικά φαινόμενα, πλοήγησης), με δραστηριότητες σχεδιασμού, 
αξιοποίησης των επικοινωνιακών περιστάσεων, αναθεώρησης, καταιγισμού ιδεών. Στόχος είναι η 
υποστήριξη του μαθητή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις της συγγραφής και της ανάγνωσης, ως 
συμπερασματικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών επίλυσης προβλήματος, και η ανάπτυξη των 
αναγκαίων γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Εικ. 4: Οθόνη παραγωγής ιδεών – γραφικός οργανωτής του επιχειρηματολογικού 
κειμένου

Ως κοινωνικο-πολιτισμικό εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή για σύγχρονη και 
ασύγχρονη επικοινωνία μέσω των γραπτών κειμένων συνδέοντας άμεσα το «Γράφω» και το 
«Κατανοώ» με το «Επικοινωνώ» και τις «Κοινότητες μάθησης». Στην πρώτη περίπτωση ο μαθητής 
μπορεί να αναρτά τα κείμενά του και να τα κοινοποιεί σε ένα αυθεντικό ακροατήριο αναγνωστών 
που μπορεί να τον ανατροφοδοτεί για την ποιότητα των κειμένων του. Τα κείμενα μπορεί να 
αναφέρονται σε δράσεις και εμπειρίες από τη σχολική ζωή, αστεία-ανέκδοτα, συνεντεύξεις, άρθρα 
σχετικά με θέματα της επικαιρότητας, βιογραφίες προσώπων. Στη δεύτερη ο μαθητής είτε σε 
συνεργασία με άλλους μαθητές που μαθαίνουν τη Γ2 είτε με γηγενείς μαθητές μπορεί να 
συγγράψουν από κοινού ένα κείμενο με στόχο τη χρήση της ελληνικής και μάλιστα σε περιβάλλον 
«γνωστικής μαθητείας», με τους ικανότερους ομιλητές ή τους γηγενείς μαθητές να έχουν το ρόλο 
του επαΐοντα και να  δίνουν τη στήριξη στο μαθητή της δεύτερης γλώσσας, ώστε να αντιμετωπίζει 
τα γνωστικά αδιέξοδα κατά τη χρήση της και τελικά να δομεί τη γνώση.

Η συνεργατική γραφή, ωστόσο, μπορεί να υλοποιηθεί και μεταξύ μαθητών σε μια τάξη,
εφόσον το Περιβάλλον είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να διαμοιράσει 
ποικίλους συγγραφικούς και αναγνωστικούς ρόλους με βάση τις επιμέρους συγγραφικές και 
αναγνωστικές διαδικασίες που διδάσκονται και ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφοροποίησης και εξατομίκευσης της 
διδασκαλίας και λαμβάνοντας υπόψη τον τυχόν έμπειρο μαθητή-συγγραφέα και αναγνώστη, δίνει 
τη δυνατότητα στο μαθητή να λαμβάνει καθοδήγηση-υποστήριξη, μόνο αν ο ίδιος το επιθυμεί με τη 
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μορφή «Βοήθειας» που του παρέχει το περιβάλλον. Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα στο μαθητή να 
επιλέξει από ένα κατάλογο το θέμα του κειμένου που θα συγγράψει ή να σκεφτεί ο ίδιος ένα θέμα. 

Εικ. 5: Οθόνη από το Γράφω του Β2.

Στα μικρότερα επίπεδα το Περιβάλλον υποστηρίζει το μαθητή-χρήστη αξιοποιώντας τα 
ψηφιακά κόμικς να δημιουργεί εικονο-ιστορίες και διαλόγους μεταξύ των ηρώων του 
Περιβάλλοντος και πολυτροπικά κείμενα σε αυθεντικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας ποικίλα 
εργαλεία..

Εικ. 6. Οθόνες από το περιβάλλον των εικονο-ιστοριών

Η διδασκαλία των γλωσσικών φαινομένων (μορφοσύνταξης, λεξιλογίου, λεκτικών πράξεων) 
σε όλα τα επίπεδα αξιοποιεί τα «σενάρια» είτε πρόκειται για γενικότερα σενάρια πλοήγησης 
(επίπεδο Α1) είτε για σενάρια «γνωστικής μαθητείας» (επίπεδο Β2). Βασικό διδακτικό εργαλείο,
επιπρόσθετα, σε όλα τα επίπεδα είναι τα βίντεο επικοινωνιακών πράξεων με σενάρια από την 
καθημερινή ζωή παιδιών στην Ελλάδα, ανάλογης ηλικίας των μαθητών, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αφόρμηση διδασκαλίας και δραστηριοτήτων. 

Η διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής γίνεται και μέσω του «Τραγουδώ». Οι μαθητές/τριες 
ακούνε τα τραγούδια, διαβάζουν τους στίχους και παράλληλα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους 
video clips με αφορμή το περιεχόμενο των τραγουδιών. Εμπλέκονται, με αυτό τον τρόπο, σε 
αυθεντικές συνθήκες χρήσης της ελληνικής και με τρόπο αλληλεπιδραστικό και ευχάριστο που 
δημιουργεί κίνητρα συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και παράλληλα εξωτερικεύουν το πώς 
κατανόησαν το περιεχόμενο των τραγουδιών και τη δική τους ερμηνεία. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης μέσα στο περιβάλλον αποτελεί και το ψηφιακό, 
διαδικτυακό παιχνίδι που έχει ως στόχο να ενισχύει τη γνώση, ενώ παράλληλα ψυχαγωγεί και 
ξεκουράζει τον μαθητή/χρήστη. Τα παιχνίδια (Τι είναι αυτό, Κρεμάλα, Αερόστατα, Γρανάζια,

Λαβύρινθος, Κρυπτόλεξο, Το τρένο, Μάγισσα, Φιδάκι, Σωλήνες, Βατράχια, Κάρτες κ.ά.) είναι 
ανάλογα του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών/τριών. 

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί μια δεξαμενή υλικού, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες με 
απώτερο στόχο την περαιτέρω επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, την εμβάθυνση 
στην αντίστοιχη γνώση αλλά και τη διδακτική αξιοποίησή της από τον εκπαιδευτικό. Η Βιβλιοθήκη 
περιλαμβάνει εφαρμογές εργαλείων Web 2, έντυπο υλικό, εκπαιδευτικά λογισμικά, ιστότοπους κ.ά. 
που αναφέρονται στην ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό (λεξικά, γραμματικές, 
βιβλία, διηγήματα, νεανικά περιοδικά, λογισμικά, μουσική, βίντεο σχετικά με παραμύθια, παιδικές 
σειρές της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, ελληνικό κινηματογράφο, χορούς, ανθρώπους της Τέχνης 
και των Γραμμάτων, κοινωνικά θέματα, γεωγραφία κ.ά).

Πολλές είναι, επίσης, οι δυνατότητες που δίνει το Περιβάλλον στον εκπαιδευτικό για να 
προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις ατομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο συλλέγουν, επεξεργάζονται και οργανώνουν τις πληροφορίες (μαθησιακό στιλ). Έτσι, οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται με πολλούς διαφορετικούς συμβολικούς τρόπους π.χ. με 
λέξεις/κείμενο (γλωσσική νοημοσύνη), με γραφικούς οργανωτές (οπτικοχωρική νοημοσύνη).
Δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να μιμηθεί ήρωες, να αναπαραγάγει τους διαλόγους τους, να 
«στήνει» σενάρια μέσα από τις εικονο-ιστορίες (κιναισθητική νοημοσύνη), να ασκείται σε 
γλωσσικά παιχνίδια που εκτός των γλωσσικών ικανοτήτων απαιτούν κίνηση (κιναισθητική 
νοημοσύνη), αντίληψη του χώρου (οπτικοχωρική νοημοσύνη), λογική σκέψη (λογικομαθηματική 
νοημοσύνη). Μαθητές με υψηλή μουσική νοημοσύνη μπορούν να κάνουν χρήση της ελληνικής 
μέσα από το «Τραγουδώ» και ειδικότερα μέσα από τη δημιουργία video clips, δραστηριότητα που 
ανταποκρίνεται και στους μαθητές με κιναισθητική νοημοσύνη, ενώ υποστηρίζεται τόσο η 
συνεργατική μάθηση (διαπροσωπική νοημοσύνη) όσο και η ατομική (ενδοπροσωπική νοημοσύνη)
μέσω της αυτο-παρακολούθησης και της αυτο-καθοδήγησης της σκέψης.

4 Συμπεράσματα
Ο Bernard Russel έλεγε στη δεκαετία του 1920: «Είμαστε αντιμέτωποι με το παράδοξο ότι η 

εκπαίδευση έχει γίνει ένα από τους κύριους παράγοντες αναχαιτιστικούς παράγοντες (εμπόδια) της 
νοημοσύνης και της ελευθερίας της σκέψης (Joubert, 2001). Αυτή η διαπίστωση, που δυστυχώς 
είναι παρούσα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, βρίσκεται στον αντίποδα της 
δημιουργικής διδασκαλίας, που τόσο ωστόσο αναγνωρίζουν ως ανάγκη οι σημερινοί εκπαιδευτικοί 
και μαθητές. Ευελπιστούμε ότι το Περιβάλλον που περιγράψαμε στην εισήγηση αυτή,
αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης, θα μπορέσει να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες 
μαθητές της διασποράς, ώστε να διαμορφώνει περιβάλλοντα μάθησης που εμπλέκουν γνωσιακά και 
συναισθηματικά  τους μαθητές στην ελληνική γλώσσα. 
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μορφή «Βοήθειας» που του παρέχει το περιβάλλον. Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα στο μαθητή να 
επιλέξει από ένα κατάλογο το θέμα του κειμένου που θα συγγράψει ή να σκεφτεί ο ίδιος ένα θέμα. 

Εικ. 5: Οθόνη από το Γράφω του Β2.

Στα μικρότερα επίπεδα το Περιβάλλον υποστηρίζει το μαθητή-χρήστη αξιοποιώντας τα 
ψηφιακά κόμικς να δημιουργεί εικονο-ιστορίες και διαλόγους μεταξύ των ηρώων του 
Περιβάλλοντος και πολυτροπικά κείμενα σε αυθεντικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας ποικίλα 
εργαλεία..

Εικ. 6. Οθόνες από το περιβάλλον των εικονο-ιστοριών

Η διδασκαλία των γλωσσικών φαινομένων (μορφοσύνταξης, λεξιλογίου, λεκτικών πράξεων) 
σε όλα τα επίπεδα αξιοποιεί τα «σενάρια» είτε πρόκειται για γενικότερα σενάρια πλοήγησης 
(επίπεδο Α1) είτε για σενάρια «γνωστικής μαθητείας» (επίπεδο Β2). Βασικό διδακτικό εργαλείο,
επιπρόσθετα, σε όλα τα επίπεδα είναι τα βίντεο επικοινωνιακών πράξεων με σενάρια από την 
καθημερινή ζωή παιδιών στην Ελλάδα, ανάλογης ηλικίας των μαθητών, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αφόρμηση διδασκαλίας και δραστηριοτήτων. 

Η διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής γίνεται και μέσω του «Τραγουδώ». Οι μαθητές/τριες 
ακούνε τα τραγούδια, διαβάζουν τους στίχους και παράλληλα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους 
video clips με αφορμή το περιεχόμενο των τραγουδιών. Εμπλέκονται, με αυτό τον τρόπο, σε 
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δημιουργεί κίνητρα συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και παράλληλα εξωτερικεύουν το πώς 
κατανόησαν το περιεχόμενο των τραγουδιών και τη δική τους ερμηνεία. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης μέσα στο περιβάλλον αποτελεί και το ψηφιακό, 
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Λαβύρινθος, Κρυπτόλεξο, Το τρένο, Μάγισσα, Φιδάκι, Σωλήνες, Βατράχια, Κάρτες κ.ά.) είναι 
ανάλογα του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών/τριών. 

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί μια δεξαμενή υλικού, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες με 
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Πολλές είναι, επίσης, οι δυνατότητες που δίνει το Περιβάλλον στον εκπαιδευτικό για να 
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αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες 
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Περίληψη
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ, το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ένα σύγχρονο 

εργαλείο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μέσο μάθησης στην εκπαιδευτική πρακτική, 
εφόσον αξιοποιηθεί ορθά. Ο όρος «ψηφιακό παιχνίδι» αναφέρεται σε όσα παιχνίδια έχουν 
δημιουργηθεί με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και «τρέχουν» είτε σε «συμβατικές» 
πλατφόρμες όπως ο υπολογιστής, είτε σε «έξυπνες» συσκευές με οθόνες αφής όπως οι ταμπλέτες. 
Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση
επισημάνθηκε η θετική σχέση μεταξύ της μάθησης και της ενασχόλησης των μαθητών με τα
ψηφιακά παιχνίδια, καθώς παρακινούν τους μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία με 
περισσότερη ένταση και διάθεση, συγκρινόμενη με το συμβατικό τρόπο παράδοσης του 
μαθησιακού περιεχομένου. Ως εκ τούτου δεν προξενεί εντύπωση η ενσωμάτωση των ψηφιακών 
παιχνιδιών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες για τη διδασκαλία πολλαπλών μαθησιακών 
αντικειμένων.

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, εκπαίδευση, μάθηση μέσω παιχνιδιού

1 Εισαγωγή
Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτελούν τη 

δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακά εργαλεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα παιχνίδια στις σύγχρονες 
ψηφιακές συσκευές θεωρούνται ως ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων 
των μαθητών και την ενίσχυση των κινήτρων τους. Οι μαθητές κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης 
μιας δραστηριότητας μέσω ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου ψηφιακού παιγνιδιού, 
πραγματεύονται έννοιες και ενστερνίζονται ευκολότερα τα βασικά σημεία της διδακτικής ενότητας. 
Επιπρόσθετα, οι μαθητές συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθησή τους και γίνονται 
περισσότερο αυτόνομοι στις αποφάσεις τους (Sumuer & Yakin, 2009). 

2 Ορισμός του ψηφιακού παιχνιδιού
Από την έλευση του Spacewar (1962) το οποίο θεωρείται το πρώτο εμπορικό ψηφιακό 

παιχνίδι, τα ψηφιακά παιχνίδια, έχουν για περισσότερο από 30 χρόνια διαδραματίσει ένα σημαντικό 
ρόλο με αντίκτυπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή παγκοσμίως (Newman, 2004). 
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εφόσον αξιοποιηθεί ορθά. Ο όρος «ψηφιακό παιχνίδι» αναφέρεται σε όσα παιχνίδια έχουν 
δημιουργηθεί με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και «τρέχουν» είτε σε «συμβατικές» 
πλατφόρμες όπως ο υπολογιστής, είτε σε «έξυπνες» συσκευές με οθόνες αφής όπως οι ταμπλέτες. 
Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση
επισημάνθηκε η θετική σχέση μεταξύ της μάθησης και της ενασχόλησης των μαθητών με τα
ψηφιακά παιχνίδια, καθώς παρακινούν τους μαθητές να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία με 
περισσότερη ένταση και διάθεση, συγκρινόμενη με το συμβατικό τρόπο παράδοσης του 
μαθησιακού περιεχομένου. Ως εκ τούτου δεν προξενεί εντύπωση η ενσωμάτωση των ψηφιακών 
παιχνιδιών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες για τη διδασκαλία πολλαπλών μαθησιακών 
αντικειμένων.

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, εκπαίδευση, μάθηση μέσω παιχνιδιού

1 Εισαγωγή
Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτελούν τη 

δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακά εργαλεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα παιχνίδια στις σύγχρονες 
ψηφιακές συσκευές θεωρούνται ως ισχυρά εργαλεία για την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων 
των μαθητών και την ενίσχυση των κινήτρων τους. Οι μαθητές κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης 
μιας δραστηριότητας μέσω ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου ψηφιακού παιγνιδιού, 
πραγματεύονται έννοιες και ενστερνίζονται ευκολότερα τα βασικά σημεία της διδακτικής ενότητας. 
Επιπρόσθετα, οι μαθητές συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθησή τους και γίνονται 
περισσότερο αυτόνομοι στις αποφάσεις τους (Sumuer & Yakin, 2009). 

2 Ορισμός του ψηφιακού παιχνιδιού
Από την έλευση του Spacewar (1962) το οποίο θεωρείται το πρώτο εμπορικό ψηφιακό 

παιχνίδι, τα ψηφιακά παιχνίδια, έχουν για περισσότερο από 30 χρόνια διαδραματίσει ένα σημαντικό 
ρόλο με αντίκτυπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή παγκοσμίως (Newman, 2004). 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Στη βιβλιογραφία μπορεί κάποιος να συναντήσει ποικίλους ορισμούς και όρους που 
αναφέρονται στο ψηφιακό παιχνίδι. Η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται στη πληθώρα των 
ηλεκτρονικών συσκευών στις οποίες κάποιος μπορεί να συναντήσει ένα ψηφιακό παιχνίδι. Ως εκ 
τούτου, η έννοια του ψηφιακού παιχνιδιού αποδίδεται με ένα ευρύ φάσμα όρων, όπως «ψηφιακό
παιχνίδι» (digital game), «παιχνίδι ηλεκτρονικού υπολογιστή» (computer game), «βιντεοπαιχνίδι»
(video game), «ηλεκτρονικό παιχνίδι» (electronic game) κ.α. (Πανουτσόπουλος, 2010). Συνοπτικά 
με τον όρο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό παιχνίδι περιγράφεται μια ευρεία ποικιλία ψηφιακών 
εφαρμογών οι οποίες χαρακτηρίζονται από το παιγνιώδες περιβάλλον, την έντονη συμμετοχή του 
παίκτη και την αυξημένη χρήση πολυμεσικών στοιχείων (Μαυρομμάτη, 2010).

Τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς αποτελούν το συγκερασμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το 
παιχνίδι, συνδυάζουν ελκυστικά χαρακτηριστικά όπως τα γραφικά, τη φυσική και την κίνηση, με 
σκοπό να δημιουργήσουν περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, δηλαδή περιβάλλοντα 
προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου (Prensky, 2007). Θεωρούνται σημαντικό μέσο 
καθημερινής ψυχαγωγίας των παιδιών και συγκαταλέγονται πλέον ως κομμάτι του σύγχρονου 
πολιτισμού (Kirriemuir & McFarlane, 2004).

3 Ορισμός του εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού
Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούν τα 

χαρακτηριστικά τόσο των βιντεοπαιχνιδιών (video games) όσο και των παιχνιδιών που 
απευθύνονται για χρήση στον υπολογιστή (computer games), προκειμένου να δημιουργήσουν 
ελκυστικές εμπειρίες μάθησης, οι οποίες ανταποκρίνονται με επιτυχία σε συγκεκριμένους 
παιδαγωγικούς στόχους και αποτελέσματα (Sara de Freitas, 2007). Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια χρησιμοποιώντας την επιθυμία και τον ενθουσιασμό των μαθητών να παίξουν,
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης από τους 
μαθητές (Πέλλας, 2010). Διεγείροντας το ενδιαφέρον ακόμη και των πιο απαιτητικών μαθητών, 
τους εντάσσουν πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από δραστηριότητες εκ διαμέτρου 
αντίθετες από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους που υιοθετούνται στα περισσότερα σημερινά 
σχολεία (Γρηγοράκη, Περάκη & Πολίτη, 2013). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τα 
εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια αξιοποιούν τις διαδικτυακές και πολυμεσικές τεχνολογίες. Ο
μαθητής έχει πλέον τη δυνατότητα να κατανοήσει δύσκολες έννοιες ενός γνωστικού αντικειμένου 
με το δικό του προσωπικό ρυθμό εκμάθησης, μέσα από διαδραστικές και ελκυστικές 
δραστηριότητες (Μαλλιαράκης, Ξυνόγαλος & Σατρατζέμη, 2012).

Τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν ελκυστικά τα ψηφιακά παιχνίδια είναι η ύπαρξη 
δομημένου πλαισίου, η διασκεδαστικότητα που αυτά προβάλλουν, το ευχάριστο περιβάλλον, η
καλαισθησία (ευχάριστα γραφικά, μουσική), οι διδακτικοί στόχοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως 
προβλήματα προς λύση και τέλος η ύπαρξη παιγνιώδους υφής, η οποία δημιουργεί στο παιδί έντονη 
και παθιασμένη συμμετοχή (Prensky, 2007). Το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο 
που μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μέσο μάθησης στην εκπαιδευτική πρακτική, καθώς «δίνει» στη
μάθηση μια νέα διάσταση, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά, μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο μάθησης, 
με εκπαιδευτικούς στόχους, αναπτυξιακά κατάλληλο σχεδιασμό και αξιολόγηση (Νικηφορίδου & 
Παγγέ, 2011). Για τους ίδιους λόγους, ο Prensky (2007), αναφέρει ότι τα εκπαιδευτικά ψηφιακά 
παιχνίδια ανήκουν στην κατηγορία των ενεργητικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

4 Κατηγοριοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση
Συχνά όσοι ασχολούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία αναζητούν μόνο παιχνίδια τα οποία 

έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αγνοώντας πως, εντός του
κατάλληλου πλαισίου, ακόμη και τα εμπορικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εκπαιδευτικά εργαλεία. Ένας μεγάλος αριθμός από εμπορικά παιχνίδια είναι κατάλληλος για χρήση 
στην τάξη και υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα εμπορικών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται ήδη 
στα σχολεία όπως οι τίτλοι Civilization, Age of Empires, CSI, The Sims, Age of Mythology και 

SimCity (Eck, 2006). Αντίστοιχα, άλλα επιτυχημένα παραδείγματα ενσωμάτωσης εμπορικών 
τίτλων στο τυπικό περιβάλλον μάθησης και σε ποικίλα διδακτικά αντικείμενα αποτελούν ο τίτλος 
Pirates! για την αναβίωση ιστορικών περιόδων, ο τίτλος SimEarth για την προσομοίωση 
πειραμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας, η σειρά Caesar για την αναβίωση αρχαίων 
πολιτισμών, ο τίτλος Colonization για την αναβίωση νεότερων πολιτισμών κ.α. Ο Prensky (2005) 
έχει καταρτίσει μια λίστα από 500 «σοβαρά» παιχνίδια (serious games) τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Παραδείγματα τέτοιων 
χρήσεων αποτελούν οι τίτλοι Civilization για τη διδασκαλία της ιστορίας, CSI για τη διδασκαλία 
της εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης και SimCity για τη διδασκαλία της κυβερνητικής. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 
μεγάλες κατηγορίες, όπως διακρίνεται στο Σχήμα 1: τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational
games), τα παιχνίδια αναψυχής ή ελεύθερου χρόνου (leisure games) και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
ελεύθερου χρόνου (educational leisure games) (Ulicsak & Williamson, 2010).

Σχήμα 1: Κατηγοριοποίηση παιχνιδιών ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση

Ως αμιγώς εκπαιδευτικά χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σαφείς 
εκπαιδευτικούς στόχους και προορίζονται για την υποστήριξη των διαδικασιών της διδασκαλίας 
και της μάθησης. Ο ορισμός αυτός για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια περικλείει παιχνίδια 
εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment), σοβαρά παιχνίδια (serious games), παιχνίδια 
προσομοιώσεων (game-based simulations) και επιστημονικά παιχνίδια (epistemic games). Ως 
παιχνίδια ελεύθερου χρόνου ή αναψυχής χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν την 
μάθηση ως σαφή και αποκλειστικό στόχο, δίχως ωστόσο να αποκλείεται το γεγονός ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν με σκοπό να ενισχύσουν τη μάθηση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αμιγώς 
εμπορικά παιχνίδια (COTS - Commercial Off-The-Shelf games). Ως εκπαιδευτικά παιχνίδια 
ελεύθερου χρόνου χαρακτηρίζονται παιχνίδια όπως οι τίτλοι Sims, Roller Coaster Tycoon series,
Civilisation και Age of Empires, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της σχολικής τάξης 
προκειμένου να ενισχύσουν τη μάθηση, παρότι έχουν σχεδιαστεί για εμπορικούς σκοπούς. Στο 
Σχήμα 2 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από δυο επιτυχημένα εμπορικά παιχνίδια, το Age of
Mythology και το SimCity.
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Στη βιβλιογραφία μπορεί κάποιος να συναντήσει ποικίλους ορισμούς και όρους που 
αναφέρονται στο ψηφιακό παιχνίδι. Η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται στη πληθώρα των 
ηλεκτρονικών συσκευών στις οποίες κάποιος μπορεί να συναντήσει ένα ψηφιακό παιχνίδι. Ως εκ 
τούτου, η έννοια του ψηφιακού παιχνιδιού αποδίδεται με ένα ευρύ φάσμα όρων, όπως «ψηφιακό
παιχνίδι» (digital game), «παιχνίδι ηλεκτρονικού υπολογιστή» (computer game), «βιντεοπαιχνίδι»
(video game), «ηλεκτρονικό παιχνίδι» (electronic game) κ.α. (Πανουτσόπουλος, 2010). Συνοπτικά 
με τον όρο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό παιχνίδι περιγράφεται μια ευρεία ποικιλία ψηφιακών 
εφαρμογών οι οποίες χαρακτηρίζονται από το παιγνιώδες περιβάλλον, την έντονη συμμετοχή του 
παίκτη και την αυξημένη χρήση πολυμεσικών στοιχείων (Μαυρομμάτη, 2010).

Τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς αποτελούν το συγκερασμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το 
παιχνίδι, συνδυάζουν ελκυστικά χαρακτηριστικά όπως τα γραφικά, τη φυσική και την κίνηση, με 
σκοπό να δημιουργήσουν περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, δηλαδή περιβάλλοντα 
προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου (Prensky, 2007). Θεωρούνται σημαντικό μέσο 
καθημερινής ψυχαγωγίας των παιδιών και συγκαταλέγονται πλέον ως κομμάτι του σύγχρονου 
πολιτισμού (Kirriemuir & McFarlane, 2004).

3 Ορισμός του εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού
Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούν τα 

χαρακτηριστικά τόσο των βιντεοπαιχνιδιών (video games) όσο και των παιχνιδιών που 
απευθύνονται για χρήση στον υπολογιστή (computer games), προκειμένου να δημιουργήσουν 
ελκυστικές εμπειρίες μάθησης, οι οποίες ανταποκρίνονται με επιτυχία σε συγκεκριμένους 
παιδαγωγικούς στόχους και αποτελέσματα (Sara de Freitas, 2007). Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια χρησιμοποιώντας την επιθυμία και τον ενθουσιασμό των μαθητών να παίξουν,
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης από τους 
μαθητές (Πέλλας, 2010). Διεγείροντας το ενδιαφέρον ακόμη και των πιο απαιτητικών μαθητών, 
τους εντάσσουν πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από δραστηριότητες εκ διαμέτρου 
αντίθετες από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους που υιοθετούνται στα περισσότερα σημερινά 
σχολεία (Γρηγοράκη, Περάκη & Πολίτη, 2013). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τα 
εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια αξιοποιούν τις διαδικτυακές και πολυμεσικές τεχνολογίες. Ο
μαθητής έχει πλέον τη δυνατότητα να κατανοήσει δύσκολες έννοιες ενός γνωστικού αντικειμένου 
με το δικό του προσωπικό ρυθμό εκμάθησης, μέσα από διαδραστικές και ελκυστικές 
δραστηριότητες (Μαλλιαράκης, Ξυνόγαλος & Σατρατζέμη, 2012).

Τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν ελκυστικά τα ψηφιακά παιχνίδια είναι η ύπαρξη 
δομημένου πλαισίου, η διασκεδαστικότητα που αυτά προβάλλουν, το ευχάριστο περιβάλλον, η
καλαισθησία (ευχάριστα γραφικά, μουσική), οι διδακτικοί στόχοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως 
προβλήματα προς λύση και τέλος η ύπαρξη παιγνιώδους υφής, η οποία δημιουργεί στο παιδί έντονη 
και παθιασμένη συμμετοχή (Prensky, 2007). Το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο 
που μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μέσο μάθησης στην εκπαιδευτική πρακτική, καθώς «δίνει» στη
μάθηση μια νέα διάσταση, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά, μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο μάθησης, 
με εκπαιδευτικούς στόχους, αναπτυξιακά κατάλληλο σχεδιασμό και αξιολόγηση (Νικηφορίδου & 
Παγγέ, 2011). Για τους ίδιους λόγους, ο Prensky (2007), αναφέρει ότι τα εκπαιδευτικά ψηφιακά 
παιχνίδια ανήκουν στην κατηγορία των ενεργητικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

4 Κατηγοριοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση
Συχνά όσοι ασχολούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία αναζητούν μόνο παιχνίδια τα οποία 

έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αγνοώντας πως, εντός του
κατάλληλου πλαισίου, ακόμη και τα εμπορικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εκπαιδευτικά εργαλεία. Ένας μεγάλος αριθμός από εμπορικά παιχνίδια είναι κατάλληλος για χρήση 
στην τάξη και υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα εμπορικών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται ήδη 
στα σχολεία όπως οι τίτλοι Civilization, Age of Empires, CSI, The Sims, Age of Mythology και 

SimCity (Eck, 2006). Αντίστοιχα, άλλα επιτυχημένα παραδείγματα ενσωμάτωσης εμπορικών 
τίτλων στο τυπικό περιβάλλον μάθησης και σε ποικίλα διδακτικά αντικείμενα αποτελούν ο τίτλος 
Pirates! για την αναβίωση ιστορικών περιόδων, ο τίτλος SimEarth για την προσομοίωση 
πειραμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας, η σειρά Caesar για την αναβίωση αρχαίων 
πολιτισμών, ο τίτλος Colonization για την αναβίωση νεότερων πολιτισμών κ.α. Ο Prensky (2005) 
έχει καταρτίσει μια λίστα από 500 «σοβαρά» παιχνίδια (serious games) τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Παραδείγματα τέτοιων 
χρήσεων αποτελούν οι τίτλοι Civilization για τη διδασκαλία της ιστορίας, CSI για τη διδασκαλία 
της εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης και SimCity για τη διδασκαλία της κυβερνητικής. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 
μεγάλες κατηγορίες, όπως διακρίνεται στο Σχήμα 1: τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational
games), τα παιχνίδια αναψυχής ή ελεύθερου χρόνου (leisure games) και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
ελεύθερου χρόνου (educational leisure games) (Ulicsak & Williamson, 2010).

Σχήμα 1: Κατηγοριοποίηση παιχνιδιών ως προς την εκπαιδευτική τους χρήση

Ως αμιγώς εκπαιδευτικά χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σαφείς 
εκπαιδευτικούς στόχους και προορίζονται για την υποστήριξη των διαδικασιών της διδασκαλίας 
και της μάθησης. Ο ορισμός αυτός για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια περικλείει παιχνίδια 
εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment), σοβαρά παιχνίδια (serious games), παιχνίδια 
προσομοιώσεων (game-based simulations) και επιστημονικά παιχνίδια (epistemic games). Ως 
παιχνίδια ελεύθερου χρόνου ή αναψυχής χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν την 
μάθηση ως σαφή και αποκλειστικό στόχο, δίχως ωστόσο να αποκλείεται το γεγονός ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν με σκοπό να ενισχύσουν τη μάθηση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αμιγώς 
εμπορικά παιχνίδια (COTS - Commercial Off-The-Shelf games). Ως εκπαιδευτικά παιχνίδια 
ελεύθερου χρόνου χαρακτηρίζονται παιχνίδια όπως οι τίτλοι Sims, Roller Coaster Tycoon series,
Civilisation και Age of Empires, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της σχολικής τάξης 
προκειμένου να ενισχύσουν τη μάθηση, παρότι έχουν σχεδιαστεί για εμπορικούς σκοπούς. Στο 
Σχήμα 2 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από δυο επιτυχημένα εμπορικά παιχνίδια, το Age of
Mythology και το SimCity.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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5 Λόγοι εισαγωγής των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Το διδακτικό μοντέλο που βασίζεται στην παραδοσιακή διδασκαλία είναι μία μη αποδοτική 

μέθοδος και δε μπορεί να εξασφαλίσει υψηλά αποτελέσματα μάθησης όσο απαιτεί η σύγχρονη 
μεταβιομηχανική κοινωνία (Μαραγκός & Γρηγοριάδου, 2005). Η σημερινή γενιά των μαθητών 
φαίνεται ότι δεν παρακινείται και ούτε έχει ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα στο υπάρχον 
παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης (Gee, 2007). Οι μαθητές στην πλειονότητά τους 
αντιμετωπίζουν το σχολείο ως ένα βαρετό διάλλειμα από την ενασχόλησή τους με τις διάφορες 
μορφές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι σχολικές μονάδες 
όλων των βαθμίδων θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και την 
πολιτική τους ως προς την χρήση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ προκειμένου να ανταποκρίνονται στο 
επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού των σημερινών μαθητών (Squire, 2003). Αυτός είναι άλλωστε 
ένας από τους λόγους για την αύξηση της τάσης χρήσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη 
σχολική εκπαίδευση.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δημιουργούν μια νέα κουλτούρα μάθησης η οποία συμβαδίζει με 
τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Έκθεση της Ένωσης Αμερικανών Επιστημόνων 
(Federation of American Scientists) αναφέρει ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στο 
σχολικό περιβάλλον θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Kebritchia, Hirumi, & Bai, 2010). Η προσθήκη διασκέδασης στη μαθησιακή 
διαδικασία κάνει τη μάθηση όχι μόνο πιο ευχάριστη και ελκυστική αλλά και πιο αποτελεσματική
(Prensky, 2002) και ως εκ τούτου, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να προωθήσουν 
την εμπλοκή των μαθητών, τη συνεργασία και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων 
(Gros, 2007). Τα ψηφιακά παιχνίδια εντάσσουν το μαθητή ‐ παίκτη σε μια κατάσταση που στη 
βιβλιογραφία περιγράφεται με τον όρο «ροή» (flow) και χαρακτηρίζεται από μια έντονη 
συγκέντρωση προσοχής, ώστε εργασίες δύσκολες να μοιάζουν απλές και συχνά διασκεδαστικές
(Καράμπελα & Τσολάκος, 2014). Οι μαθητές παρακινούνται να μάθουν μέσω των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, καθώς προσφέρουν ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης πέρα από το μολύβι και το 
χαρτί, με αποτέλεσμα τα περιβάλλοντα μάθησης να είναι όχι μόνο διασκεδαστικά, αλλά και 
αποτελεσματικά. Η Βοσνιάδου (2006) αναφέρει ότι οι πρώτες έρευνες, ήδη από την δεκαετία του 
70 για την χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση, έδειξαν ότι ωθούν τους χρήστες να δοκιμάσουν 
τις γνώσεις τους, καθώς και να μάθουν πράγματα που δε γνωρίζουν, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα.
Ήδη, από το 1981, ο Malone ισχυριζόταν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τη δυναμική να 
ενισχύουν τη μάθηση (Malone, 1981).

Τα σωστά σχεδιασμένα παιχνίδια μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά ως εκπαιδευτικά
εργαλεία, παρέχοντας έναν εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου
(Protopsaltis, Pannese, Pappa & Hetzner, 2011). Προκειμένου ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι να 
συνεισφέρει στη μαθησιακή διαδικασία, θα πρέπει το περιεχόμενο του να είναι έγκυρο και 
κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών (Fisch, 2005). Ως εκ τούτου, ως ορθά σχεδιασμένα 
χαρακτηρίζονται τα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία διακατέχονται από σαφή εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό, έχουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 
αναπτυξιακές ανάγκες και ικανότητες κάθε ηλικίας (Lieberman, Bates & So, 2009). Τα ορθά 
σχεδιασμένα παιχνίδια παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιλογές των χρηστών, 
καθώς και τη δυνατότητα βαθμονόμησης στο επίπεδο ικανότητας κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας 
τους παίκτες - μαθητές να ανακαλύψουν νέα όρια σε αυτές τις ικανότητες (Klopfer et al., 2009). Ο 
εκπαιδευτικός οργανισμός Common Sense Media σχολιάζει ότι πλέον είναι κοινή διαπίστωση πως 
τα ορθώς σχεδιασμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όχι μόνο δεν αποσπούν την προσοχή των μαθητών 
αλλά, τουναντίον, μπορούν να χρησιμεύσουν ως οχήματα για την υποστήριξη όλων των τύπων και 
πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης (Common Sense Media, 2013). Επιπρόσθετα, μπορούν να 
κινητοποιήσουν τους μαθητές με τρόπους που καταργούν την ηλικία ή το μαθησιακό τους επίπεδο,
ενώ μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για διαφορετικές ομάδες μαθητών,
προκειμένου να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων. Τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να επικεντρώσουν τις προσπάθειές 
τους στη διδασκαλία με τρόπους που υποστηρίζουν κάθε μαθητή (Allen, Sosnik, Swanson, & 
White, 2013).

Οι Klopfer et al. (2009), περιγράφουν τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια ως πλούσια και 
συναρπαστικά περιβάλλοντα μάθησης, διότι επιτρέπουν στους παίκτες να εισέλθουν σε 
περιβάλλοντα που θα ήταν αδύνατο να έχουν πρόσβαση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. να 
μετακινηθούν πίσω στην ιστορία, ή να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της λειτουργίας μιας 
μεγάλης πόλης, ή να διαχειριστούν ολόκληρους πολιτισμούς. Τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία 
περιλαμβάνουν προσομοιώσεις και εικονικούς κόσμους, έχουν τη δυναμική να μετατρέπονται σε 
ένα καθοριστικό εκπαιδευτικό εργαλείο, επειδή προάγουν διαδραστικές, συμμετοχικές και 
συναρπαστικές δραστηριότητες (Gee, 2007). Τα ορθά σχεδιασμένα παιχνίδια μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι πολύτιμες στον πραγματικό 
κόσμο και οι οποίες είναι δύσκολο να διδαχθούν αποτελεσματικά με τους παραδοσιακούς τρόπους 
διδασκαλίας (Thomas, 2009). Η παραπάνω θεώρηση ισχυρίζεται ο Thomas ότι βρίσκει εφαρμογή 
ακόμη και σε μαθητές μικρών ηλικιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο τίτλος «The Sims», ο 
οποίος απευθύνεται σε παιδιά σχεδόν όλων των ηλικιών και τους βοηθάει, μέσα από απρόβλεπτες 
καταστάσεις, να προσομοιώσουν κοινωνικές καταστάσεις όπως π.χ. οι σχέσεις μεταξύ των μελών 
μιας οικογένειας, ο ρόλος των οικονομικών αγαθών κ.α. Ένα άλλο επιτυχημένο παράδειγμα 
αποτελεί ο τίτλος «Minecraft» με πωλήσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η σχολική εκπαίδευση έχει να μάθει πολλά από τα ψηφιακά παιχνίδια, ειδικά ως προς τους 
τρόπους με τους οποίους αυτά προωθούν τη μάθηση (Σταυρίδου & Καρασαββίδης, 2009). Ο 
Michael Gallagher, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικάνικης βιομηχανίας 
βιντεοπαιχνιδιών (ESA), αναφέρει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να φέρουν επανάσταση στην 
Αμερικάνικη εκπαίδευση όσον αφορά στην μάθηση και αξιολόγηση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει το πάθος και την ενέργεια των μαθητών για τα ψηφιακά παιχνίδια 
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να επιτύχει την εκπαίδευση του 21ου αιώνα με δεξιότητες 
κρίσιμες τόσο για την εκπαίδευση των μαθητών όσο και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
(Institute of Play, 2012). Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας με το παιχνίδι έχει αποδειχτεί ότι είναι 
αποτελεσματική για τη μαθησιακή διαδικασία σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα (Schaumberg,
Roberta et al., 2012). Σύμφωνα με τους Garris, Ahlers & Driskell (2002) τα παιχνίδια σχετίζονται 
με τη διαδικασία μάθησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.
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συναρπαστικά περιβάλλοντα μάθησης, διότι επιτρέπουν στους παίκτες να εισέλθουν σε 
περιβάλλοντα που θα ήταν αδύνατο να έχουν πρόσβαση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. να 
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Αμερικάνικη εκπαίδευση όσον αφορά στην μάθηση και αξιολόγηση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει το πάθος και την ενέργεια των μαθητών για τα ψηφιακά παιχνίδια 
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να επιτύχει την εκπαίδευση του 21ου αιώνα με δεξιότητες 
κρίσιμες τόσο για την εκπαίδευση των μαθητών όσο και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
(Institute of Play, 2012). Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας με το παιχνίδι έχει αποδειχτεί ότι είναι 
αποτελεσματική για τη μαθησιακή διαδικασία σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα (Schaumberg,
Roberta et al., 2012). Σύμφωνα με τους Garris, Ahlers & Driskell (2002) τα παιχνίδια σχετίζονται 
με τη διαδικασία μάθησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.
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Σχήμα 3: Εκπαιδευτικός κύκλος παιχνιδιού (Garris, Ahlers & Driskell, 2002)

Ανακεφαλαιώνοντας, τα επιχειρήματα για τη χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού στην 
εκπαίδευση είναι ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να (Ke, 2008):

• Ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
• Ενθαρρύνουν την ενεργό μάθηση.
• Είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης και της γνώσης,

ιδίως σε πολύπλοκα ή δυσνόητα θέματα κ.α.
• Προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές να (Prensky, 2007):
• Χρησιμοποιήσουν τη δράση (και επομένως την εμπειρία) αντί της ερμηνείας-επεξήγησης.
• Δημιουργήσουν προσωπικά κίνητρα για μάθηση.
• «Δεχτούν» πολλαπλά στυλ μάθησης και δεξιοτήτων.
• Ενισχύουν τις δεξιότητες τους μέσω ενός διαδραστικού περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων.

6 Σκεπτικισμός για τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η τεχνολογία από μόνη της δε μπορεί να εγγυηθεί αποτελεσματική μάθηση, καθώς απαιτείται 

και σωστός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, βασισμένος σε θεμελιώδεις αρχές μάθησης. Ορισμένοι 
ερευνητές αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη χρήση των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία. 
Εισάγοντας απλά ένα παιχνίδι στη σχολική τάξη, δίχως διαμορφωμένο και καθορισμένο από πριν 
διδακτικό πλαίσιο, η εισαγωγή του θα έχει ως κατάληξη περισσότερα αρνητικά παρά θετικά 
στοιχεία (Squire, 2003), καθώς δεν είναι όλα τα παιχνίδια κατάλληλα και ούτε απευθύνονται σε 
όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές. Η προσοχή των μαθητών μπορεί να διαταραχθεί με την εισαγωγή 
ενός παιχνιδιού στην σχολική τάξη, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι επιθυμητοί μαθησιακοί 
στόχοι από τους μαθητές. Οι μαθητές μπορεί εν τέλει να αποτύχουν να εξάγουν την επιθυμητή 
γνώση από ένα παιχνίδι, ιδίως όταν αυτό στηρίζεται σε ένα μη σωστά σχεδιασμένο περιβάλλον 
διεπαφής, ή όταν στη δομή του έχει ενσωματώσει δυσνόητους μαθησιακούς στόχους. Άλλοι 
ερευνητές, οι οποίοι σχετίζονται με το σχεδιασμό παιχνιδιών, όπως οι Smith & Mann (2002),
ανησυχούν ότι η δημιουργία παιχνιδιών στα οποία ο κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση της 
διαδικασίας μάθησης εν τέλει θα έχει ως κατάληξη το τελικό αποτέλεσμα να χάσει την παιγνιώδη 
και συνάμα ελκυστική φύση του, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον ελκυστικό στους μαθητές. 

Ο Gee (2005) επισημαίνει σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ότι δεν αρκεί 
απλά η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, αλλά απαιτείται και η ορθή χρήση τους σε 
συνδυασμό με αποτελεσματικά συστήματα μάθησης. Ο ίδιος ερευνητής σχολιάζει ότι ένα παιχνίδι 
δεν αξιολογείται ως εκπαιδευτικά καλό επειδή έχει για παράδειγμα σύγχρονα τρισδιάστατα 
γραφικά, αλλά στο βαθμό με τον οποίο αξιοποιούνται οι δυνατότητές του, τόσο εντός όσο και εκτός 

των αιθουσών διδασκαλίας. Ο κυρίαρχος στόχος σε μια τυπική παιγνιώδη μαθησιακή 
δραστηριότητα είναι να προκύψει ένας επιτυχής συνδυασμός πρόσληψης γνώσης και διασκέδασης, 
κάτι που δεν είναι πάντα υλοποιήσιμο, καθώς, ενώ υπάρχουν τυπικά στοιχεία τα οποία 
επαναλαμβάνονται σε επιτυχή παιχνίδια, η απλή ενσωμάτωση τους δεν εγγυάται ένα καλό παιχνίδι 
και ιδίως όταν πρόκειται για εκπαιδευτικό παιχνίδι (Prensky, 2005).

Οι Cordova & Lepper (1993) παρότι επισημαίνουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια ενισχύουν τη 
μάθηση αυξάνοντας την ευχαρίστηση των παιδιών, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι 
ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των μαθητών από το μαθησιακό 
περιεχόμενο, υπονομεύοντας τις διαδικασίες μάθησης. Ορισμένα εμπόδια τα οποία συνεισφέρουν 
στην αρνητική θεώρηση για τη χρήση των παιχνιδιών περιλαμβάνουν την κακή ή χαμηλή ποιότητα 
γραφικών, την έλλειψη χρόνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα για ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια,
τις ανεπαρκείς αναπαραστάσεις των μαθησιακών στόχων όταν χρησιμοποιούνται παιχνίδια στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και μια γενικότερη καχυποψία σχετικά με τον όρο παιχνίδι και τη χρήση 
του εντός τάξεως ως εκπαιδευτικό εργαλείο (Rice, 2007). Αντίστοιχα ερευνητικά πορίσματα 
(Garris et al., 2002· Van Eck, 2006· Gee, 2007) αναφέρουν ότι προκειμένου ένα παιχνίδι να είναι 
αποτελεσματικό στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να πληροί ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα λειτουργικό περιβάλλον διεπαφής, σωστή χρήση γραφικών 
και πολυμεσικών χαρακτηριστικών (ήχος, βίντεο), σωστή ενσωμάτωση μαθησιακών 
δραστηριοτήτων στην πλοκή του παιχνιδιού, καλοσχεδιασμένοι χαρακτήρες κ.α. προκειμένου το 
παιχνίδι να καταστεί ελκυστικό στους μαθητές αλλά συνάμα να επιφέρει και μαθησιακά 
αποτελέσματα.

Όσον αφορά στην καταλληλότητα του εκάστοτε ψηφιακού παιχνιδιού ως προς την ηλικία και 
το περιεχόμενο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά στην επιλογή του από το σύστημα 
ηλικιακών διαβαθμίσεων του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια (PEGI - Pan European Game Information) (Felicia, 2009). Το σύστημα PEGI λαμβάνει 
υπόψη του την καταλληλότητα ενός παιχνιδιού για μια ηλικία και όχι το επίπεδο δυσκολίας ή τις 
ικανότητες που απαιτούνται για ένα παιχνίδι (Felicia, 2009· Σαμαρά, 2011). To συγκεκριμένο 
σύστημα περιλαμβάνει ετικέτες ηλικιακής διαβάθμισης και ετικέτες χαρακτηρισμού περιεχομένου,
οι οποίες καθοδηγούν γονείς και εκπαιδευτικούς στην επιλογή του κατάλληλου για την ηλικία του 
παιδιού ψηφιακού παιχνιδιού (Σχήμα 4) (Σαμαρά, 2011). 

Σχήμα 4: Ετικέτες ηλικιακής διαβάθμισης και ετικέτες χαρακτηρισμού περιεχομένου (πηγή: http://www.pegi.info)
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7 Συμπεράσματα
Στα πλαίσια χρήσης της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ, το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ένα 

σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νέο μαθησιακό εργαλείο στην εκπαιδευτική 
πρακτική, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά. Άλλωστε η πλειονότητα των ερευνών οι οποίες σχετίζονται με 
την χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση επιβεβαιώνουν τη θετική σχέση μεταξύ της 
μάθησης και της ενασχόλησης των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με ψηφιακά 
παιχνίδια, κινητοποιώντας τους χρήστες προκειμένου να ελέγξουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους, με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Ως γνωστόν η μάθηση και η διασκέδαση δεν είναι 
έννοιες ασυμβίβαστες, ενώ τουναντίον η μάθηση που είναι διασκεδαστική μπορεί να είναι και 
αποτελεσματική. Πλέον, δεν προξενεί εντύπωση η ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για τη διδασκαλία των πολλαπλών μαθησιακών εννοιών, καθώς οι 
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν αναγνωρίσει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι ως βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία της 
μάθησης.
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7 Συμπεράσματα
Στα πλαίσια χρήσης της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ, το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί ένα 

σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νέο μαθησιακό εργαλείο στην εκπαιδευτική 
πρακτική, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά. Άλλωστε η πλειονότητα των ερευνών οι οποίες σχετίζονται με 
την χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση επιβεβαιώνουν τη θετική σχέση μεταξύ της 
μάθησης και της ενασχόλησης των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με ψηφιακά 
παιχνίδια, κινητοποιώντας τους χρήστες προκειμένου να ελέγξουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους, με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Ως γνωστόν η μάθηση και η διασκέδαση δεν είναι 
έννοιες ασυμβίβαστες, ενώ τουναντίον η μάθηση που είναι διασκεδαστική μπορεί να είναι και 
αποτελεσματική. Πλέον, δεν προξενεί εντύπωση η ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για τη διδασκαλία των πολλαπλών μαθησιακών εννοιών, καθώς οι 
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν αναγνωρίσει το ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι ως βοηθητικό εργαλείο στη διαδικασία της 
μάθησης.
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Περίληψη
Ο ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών στην επιτυχή υλοποίηση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

μελετάται εδώ, καταρχάς, ως προς τη σημαντικότητα αυτού και εν συνεχεία, με την ανάλυση 
διαστάσεων του ρόλου αυτού, σχετικών με διαπολιτισμικές αξίες, στόχους και δράσεις διευθυντών 
και εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο. Η παρούσα μελέτη, αφορά τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα στη χώρα μας ή και σε άλλες χώρες και ακολουθεί μέθοδο περιγραφική. Στα 
συμπεράσματα δε αυτής, φαίνεται ότι ο παραπάνω ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών είναι 
καθοριστικός. Φαίνεται επίσης ότι, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προώθηση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο, με την υιοθέτηση και εφαρμογή συμπεριληπτικών 
αρχών, πολιτικών και πρακτικών, από διευθυντή και εκπαιδευτικούς. Ενώ, η συμβολή της μελέτης
αυτής στα εκπαιδευτικά πράγματα, αφορά στην ανάδειξη της σημασίας των συμπεριληπτικών, 
μετασχηματιστικών, διαπολιτισμικών αξιών και στόχων που θα πρέπει να διέπουν αποτελεσματικές
σχολικές πρακτικές, καθώς και στην παρουσίαση μιας αποτελεσματικής, συμπεριληπτικής, 
μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής προσέγγισης, από διευθυντή και εκπαιδευτικούς, σε ένα 
πλουραλιστικό σχολείο.

Λέξεις ή φράσεις κλειδιά: Συμπεριληπτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετασχηματιστικός 
διευθυντής, εκπαιδευτικοί

1 Εισαγωγή
Σκοπό της παρούσας εργασίας, αποτελεί η μελέτη του ρόλου διευθυντή και εκπαιδευτικών, 

στην προώθηση μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο και στα 
πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Εδώ, αναδεικνύεται η 
σημαντικότητα του ρόλου διευθυντή και εκπαιδευτικών και περιγράφονται αρχές, πολιτικές και 
πρακτικές αυτών, για την επιτυχή εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα 
και μέσα στην τάξη. Επίσης, η παρούσα μελέτη, αφορά τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 
στη χώρα μας ή και σε άλλες χώρες και ακολουθεί μέθοδο περιγραφική.

Η δομή δε αυτής, έχει ως εξής: Η ενότητα 1, αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, όπου 
περιγράφεται ο σκοπός και τα περιεχόμενα επιμέρους ενοτήτων αυτής. Η ενότητα 2, αναφέρεται σε 
βασικές έννοιες του υπό μελέτη θέματος όπως, παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμικότητα, 
διαπολιτισμικότητα και συμπεριληπτικό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και ηγεσία
και συμμετοχική διοίκηση. Στην ενότητα 3, περιγράφεται ο ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών 
στην προώθηση μιας συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 
σχολείο. Δηλαδή, μελετάται η σημαντικότητα του παραπάνω ρόλου και αναλύονται διαστάσεις 
του ρόλου αυτού, σχετικές με αποτελεσματικές διαπολιτισμικές αρχές, πολιτικές και πρακτικές 
διευθυντή και εκπαιδευτικών. Ενώ στην ενότητα 4, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης
και προτάσεις για περαιτέρω αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας, σε ένα σύγχρονο 
πλουραλιστικό σχολείο.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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Περίληψη
Ο ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών στην επιτυχή υλοποίηση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

μελετάται εδώ, καταρχάς, ως προς τη σημαντικότητα αυτού και εν συνεχεία, με την ανάλυση 
διαστάσεων του ρόλου αυτού, σχετικών με διαπολιτισμικές αξίες, στόχους και δράσεις διευθυντών 
και εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο. Η παρούσα μελέτη, αφορά τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα στη χώρα μας ή και σε άλλες χώρες και ακολουθεί μέθοδο περιγραφική. Στα 
συμπεράσματα δε αυτής, φαίνεται ότι ο παραπάνω ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών είναι 
καθοριστικός. Φαίνεται επίσης ότι, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προώθηση της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο, με την υιοθέτηση και εφαρμογή συμπεριληπτικών 
αρχών, πολιτικών και πρακτικών, από διευθυντή και εκπαιδευτικούς. Ενώ, η συμβολή της μελέτης
αυτής στα εκπαιδευτικά πράγματα, αφορά στην ανάδειξη της σημασίας των συμπεριληπτικών, 
μετασχηματιστικών, διαπολιτισμικών αξιών και στόχων που θα πρέπει να διέπουν αποτελεσματικές
σχολικές πρακτικές, καθώς και στην παρουσίαση μιας αποτελεσματικής, συμπεριληπτικής, 
μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής προσέγγισης, από διευθυντή και εκπαιδευτικούς, σε ένα 
πλουραλιστικό σχολείο.

Λέξεις ή φράσεις κλειδιά: Συμπεριληπτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετασχηματιστικός 
διευθυντής, εκπαιδευτικοί

1 Εισαγωγή
Σκοπό της παρούσας εργασίας, αποτελεί η μελέτη του ρόλου διευθυντή και εκπαιδευτικών, 

στην προώθηση μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο και στα 
πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Εδώ, αναδεικνύεται η 
σημαντικότητα του ρόλου διευθυντή και εκπαιδευτικών και περιγράφονται αρχές, πολιτικές και 
πρακτικές αυτών, για την επιτυχή εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα 
και μέσα στην τάξη. Επίσης, η παρούσα μελέτη, αφορά τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 
στη χώρα μας ή και σε άλλες χώρες και ακολουθεί μέθοδο περιγραφική.

Η δομή δε αυτής, έχει ως εξής: Η ενότητα 1, αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας, όπου 
περιγράφεται ο σκοπός και τα περιεχόμενα επιμέρους ενοτήτων αυτής. Η ενότητα 2, αναφέρεται σε 
βασικές έννοιες του υπό μελέτη θέματος όπως, παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμικότητα, 
διαπολιτισμικότητα και συμπεριληπτικό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και ηγεσία
και συμμετοχική διοίκηση. Στην ενότητα 3, περιγράφεται ο ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών 
στην προώθηση μιας συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 
σχολείο. Δηλαδή, μελετάται η σημαντικότητα του παραπάνω ρόλου και αναλύονται διαστάσεις 
του ρόλου αυτού, σχετικές με αποτελεσματικές διαπολιτισμικές αρχές, πολιτικές και πρακτικές 
διευθυντή και εκπαιδευτικών. Ενώ στην ενότητα 4, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης
και προτάσεις για περαιτέρω αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας, σε ένα σύγχρονο 
πλουραλιστικό σχολείο.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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2  Βασικές Έννοιες

2.1 Παγκοσμιοποίηση, Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Το σύγχρονο σχολείο αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα, σε συνεχή αλληλεπίδραση με το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του. Παράγοντες, λοιπόν, όπως η παγκοσμιοποίηση ή 
παγκόσμια κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση, αλλά και ο εξευρωπαϊσμός  ή η οικοδόμηση ενός 
δυναμικού, ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, φαίνεται να επηρεάζουν τη λειτουργία της 
εκπαίδευσης, προάγοντας την ‘κοινωνία της γνώσης’ και εστιάζοντας στην πνευματική δύναμη 
κάθε ατόμου (Θεοφιλίδης, 2012).  

Ενώ, ως επακόλουθο της παγκοσμιοποίησης παρουσιάζεται και το φαινόμενο της 
πολυπολιτισμικότητας, ως μια κοινωνική κατάσταση όπου μεταξύ των ατόμων υπάρχουν διαφορές 
εθνικότητας ή γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές (Πασιάς, 2006). Ένα φαινόμενο 
που μελετάται ως δημογραφική πραγματικότητα ή ως πλαίσιο πολιτικών και απάντηση σε αυτό,
φαίνεται να αποτελεί η διαπολιτισμικότητα ή μια δημιουργική διαδικασία αλληλεπίδρασης και 
αποδοχής της κουλτούρας του ‘άλλου’, αλλά και ο πλουραλισμός ή συμπερίληψη, στοχεύοντας στη 
θετική συνύπαρξη και εξέλιξη των ατόμων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των σχολείων
(Αγγελίδης, 2009· Γκόβαρης, 2001· Δαμανάκης, 1997· Fincher et al., 2014· Josefova, 2014).

Στα παραπάνω δε πλαίσια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, φαίνεται να εστιάζει στη 
δημοκρατία και αλληλοσεβασμό, στις ίσες ευκαιρίες για μάθηση και αναγνώριση του πολιτισμικού 
κεφαλαίου κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα εθνικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.
Όπου, ένα συμπεριληπτικό, μετασχηματιστικό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με στόχο την 
αλλαγή στα εκπαιδευτικά πράγματα, μαθησιακό περιβάλλον, σχολική ζωή και κουλτούρα ή κλίμα, 
αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας, σε ένα πλουραλιστικό σχολείο
(Αγγελίδης, 2011· Banks, 2010, όπ. αναφ. στο Jashari, 2012· Γεροσίμου, 2013). Πράγμα που 
βρίσκεται σε αντίθεση, με ένα αφομοιωτικό ή ένα ενταξιακό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
όπου προωθείται η αφομοίωση ή η ένταξη και αλλαγή της ετερότητας σε ένα σχολείο που δεν 
αλλάζει (Γεωργογιάννης, 1997· Unesco, 2006, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013).

2.2 Σχολική Ηγεσία και Συμμετοχική Διοίκηση
Το σημερινό σχολείο καλείται να ανταποκριθεί σε συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας, όπως αυτές τίθενται παραπάνω. Ενώ, ο διευθυντής σχολικής μονάδας καλείται να 
ασκήσει ένα έργο σύνθετο και με πολλαπλές λειτουργίες -όπως προγραμματισμός, λήψη 
αποφάσεων, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος- (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β). Επιπλέον, ο διευθυντής 
αναλαμβάνει και ένα ‘ρόλο κοινωνικό,’ που αναφέρεται στο σύνολο των προσδοκιών των μελών 
της σχολικής και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας (Πανταζή, 2005∙ Σαΐτη, & Σαΐτης, 2012α). 

Στα πλαίσια δε αυτά, η σχολική ηγεσία θεωρείται αποτελεσματική, εφόσον παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά συνεργασίας, συμμετοχής, συμπερίληψης και μετασχηματισμού, όπως η 
προώθηση της δημιουργίας κοινού οράματος, ιδανικών ή απώτερων επιδιώξεων του οργανισμού,
καθώς και η προσπάθεια για καινοτομία και επίτευξη υψηλών στόχων, με ισότιμη εμπλοκή όλων 
των μελών στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2011).

3 Ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών στην προώθηση μιας αποτελεσματικής, 
συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο

Για την αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας με την υλοποίηση μιας συμπεριληπτικής 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο, ο ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι 
καθοριστικός -στα πλαίσια μιας συμμετοχικής διοίκησης και αποτελεσματικής ηγεσίας-, πράγμα 
που αναλύεται και περαιτέρω, στη συνέχεια.

3.1 Διευθυντής και εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική προώθηση 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; 

Ο διευθυντής κατέχει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση διαπολιτισμικής πολιτικής στο σχολείο, 
αρκεί να κατανοεί στόχους και αξίες μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής πολιτικής και να 
δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τοπικού του πλαισίου (Bell & Stevenson, 2006, οπ. 
αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Έτσι, μια ηγεσία προσανατολισμένη προς τη 
συμπερίληψη και σεβασμό προς την ετερότητα, κατέχει σημαντικό ρόλο στην ποιοτική αλλαγή της 
σχολικής κουλτούρας και δημιουργία αποτελεσματικής διαπολιτισμικής σχολικής κοινότητας, με 
την οργάνωση, έμπνευση και ενδυνάμωση των μελών της μονάδας, προς αποτελεσματικές, 
διαπολιτισμικές δράσεις (Αγγελίδης, 2009· Chue, 2014· Νικολάου, 2014).

Όμως και οι εκπαιδευτικοί, ως άτομα που συμμετέχουν ενεργά, κατέχουν σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό αρχών, πολιτικών και πρακτικών στη σχολική μονάδα και δεν περιορίζονται στο 
να είναι οι διαμεσολαβητές κατά την υλοποίηση εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών (Bell &
Stevenson, 2006, οπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Επομένως, όχι μόνο οι 
διευθυντές αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
αποτελεσματικής διαπολιτισμικής πολιτικής, με την προώθηση αξιών, στόχων, καινοτομικών 
πρωτοβουλιών και δράσεων συνεργασίας, ισότιμης συμμετοχής, συμπερίληψης και 
μετασχηματισμού, στο σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη, όπως φαίνεται και αναλυτικότερα 
παρακάτω (Αγγελίδης, 2011· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013β).

3.2 Πως μπορεί διευθυντής και εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν στην αποτελεσματική προώθηση 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; 

Για να είναι ένα σχολείο αποτελεσματικό, όσον αφορά στη σχολική και κοινωνική ανάπτυξη
όλων των μαθητών, είναι απαραίτητο να υπάρχουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί που να πιστεύουν, 
στοχεύουν ή δρουν προς την ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση αυτών (Παπαναούμ, 2014). Έτσι, η
προώθηση μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής πολιτικής στο σχολείο, είναι σε άμεση 
συνάρτηση με τις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες, στόχους και δράσεις ηγετών και 
εκπαιδευτικών (Marshall & Gerstl-Pepin, 2005, οπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013).

Στη συνέχεια δε, αναπτύσσονται οι διαπολιτισμικές αρχές, πολιτικές και πρακτικές
διευθυντών και εκπαιδευτικών, ως οι διαστάσεις με τις οποίες μελετάται και ο ρόλος αυτών στην 
προώθηση μιας συμπεριληπτικής ή μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο.

3.2.1 Αρχές διευθυντή και εκπαιδευτικών, για την προώθηση αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης

Βάση για την υλοποίηση ποιοτικής διαπολιτισμικής πολιτικής στο σχολείο, αποτελεί ένας 
αποτελεσματικός ηγέτης, ο οποίος εμπνέεται από αξίες, όπως δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και συμπερίληψη. Ενώ, μια αποτελεσματική διαπολιτισμική ηγεσία προωθεί, σε όλα τα μέλη της 
σχολικής μονάδας, την καθιέρωση κοινού ποιοτικού οράματος και συμπεριληπτικών αξιών, όπως
σεβασμός στην ετερότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνώριση της αξίας όλων των παιδιών 
και ενθάρρυνση αυτών χωρίς διακρίσεις (Γεροσίμου, 2013).
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2  Βασικές Έννοιες

2.1 Παγκοσμιοποίηση, Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Το σύγχρονο σχολείο αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα, σε συνεχή αλληλεπίδραση με το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του. Παράγοντες, λοιπόν, όπως η παγκοσμιοποίηση ή 
παγκόσμια κοινωνικοοικονομική αναδιάρθρωση, αλλά και ο εξευρωπαϊσμός  ή η οικοδόμηση ενός 
δυναμικού, ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, φαίνεται να επηρεάζουν τη λειτουργία της 
εκπαίδευσης, προάγοντας την ‘κοινωνία της γνώσης’ και εστιάζοντας στην πνευματική δύναμη 
κάθε ατόμου (Θεοφιλίδης, 2012).  

Ενώ, ως επακόλουθο της παγκοσμιοποίησης παρουσιάζεται και το φαινόμενο της 
πολυπολιτισμικότητας, ως μια κοινωνική κατάσταση όπου μεταξύ των ατόμων υπάρχουν διαφορές 
εθνικότητας ή γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές (Πασιάς, 2006). Ένα φαινόμενο 
που μελετάται ως δημογραφική πραγματικότητα ή ως πλαίσιο πολιτικών και απάντηση σε αυτό,
φαίνεται να αποτελεί η διαπολιτισμικότητα ή μια δημιουργική διαδικασία αλληλεπίδρασης και 
αποδοχής της κουλτούρας του ‘άλλου’, αλλά και ο πλουραλισμός ή συμπερίληψη, στοχεύοντας στη 
θετική συνύπαρξη και εξέλιξη των ατόμων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των σχολείων
(Αγγελίδης, 2009· Γκόβαρης, 2001· Δαμανάκης, 1997· Fincher et al., 2014· Josefova, 2014).

Στα παραπάνω δε πλαίσια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, φαίνεται να εστιάζει στη 
δημοκρατία και αλληλοσεβασμό, στις ίσες ευκαιρίες για μάθηση και αναγνώριση του πολιτισμικού 
κεφαλαίου κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα εθνικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.
Όπου, ένα συμπεριληπτικό, μετασχηματιστικό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με στόχο την 
αλλαγή στα εκπαιδευτικά πράγματα, μαθησιακό περιβάλλον, σχολική ζωή και κουλτούρα ή κλίμα, 
αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας, σε ένα πλουραλιστικό σχολείο
(Αγγελίδης, 2011· Banks, 2010, όπ. αναφ. στο Jashari, 2012· Γεροσίμου, 2013). Πράγμα που 
βρίσκεται σε αντίθεση, με ένα αφομοιωτικό ή ένα ενταξιακό μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
όπου προωθείται η αφομοίωση ή η ένταξη και αλλαγή της ετερότητας σε ένα σχολείο που δεν 
αλλάζει (Γεωργογιάννης, 1997· Unesco, 2006, όπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013).

2.2 Σχολική Ηγεσία και Συμμετοχική Διοίκηση
Το σημερινό σχολείο καλείται να ανταποκριθεί σε συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας, όπως αυτές τίθενται παραπάνω. Ενώ, ο διευθυντής σχολικής μονάδας καλείται να 
ασκήσει ένα έργο σύνθετο και με πολλαπλές λειτουργίες -όπως προγραμματισμός, λήψη 
αποφάσεων, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος- (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β). Επιπλέον, ο διευθυντής 
αναλαμβάνει και ένα ‘ρόλο κοινωνικό,’ που αναφέρεται στο σύνολο των προσδοκιών των μελών 
της σχολικής και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας (Πανταζή, 2005∙ Σαΐτη, & Σαΐτης, 2012α). 

Στα πλαίσια δε αυτά, η σχολική ηγεσία θεωρείται αποτελεσματική, εφόσον παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά συνεργασίας, συμμετοχής, συμπερίληψης και μετασχηματισμού, όπως η 
προώθηση της δημιουργίας κοινού οράματος, ιδανικών ή απώτερων επιδιώξεων του οργανισμού,
καθώς και η προσπάθεια για καινοτομία και επίτευξη υψηλών στόχων, με ισότιμη εμπλοκή όλων 
των μελών στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2011).

3 Ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών στην προώθηση μιας αποτελεσματικής, 
συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο

Για την αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας με την υλοποίηση μιας συμπεριληπτικής 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο, ο ρόλος διευθυντή και εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι 
καθοριστικός -στα πλαίσια μιας συμμετοχικής διοίκησης και αποτελεσματικής ηγεσίας-, πράγμα 
που αναλύεται και περαιτέρω, στη συνέχεια.

3.1 Διευθυντής και εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική προώθηση 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; 

Ο διευθυντής κατέχει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση διαπολιτισμικής πολιτικής στο σχολείο, 
αρκεί να κατανοεί στόχους και αξίες μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής πολιτικής και να 
δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τοπικού του πλαισίου (Bell & Stevenson, 2006, οπ. 
αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Έτσι, μια ηγεσία προσανατολισμένη προς τη 
συμπερίληψη και σεβασμό προς την ετερότητα, κατέχει σημαντικό ρόλο στην ποιοτική αλλαγή της 
σχολικής κουλτούρας και δημιουργία αποτελεσματικής διαπολιτισμικής σχολικής κοινότητας, με 
την οργάνωση, έμπνευση και ενδυνάμωση των μελών της μονάδας, προς αποτελεσματικές, 
διαπολιτισμικές δράσεις (Αγγελίδης, 2009· Chue, 2014· Νικολάου, 2014).

Όμως και οι εκπαιδευτικοί, ως άτομα που συμμετέχουν ενεργά, κατέχουν σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό αρχών, πολιτικών και πρακτικών στη σχολική μονάδα και δεν περιορίζονται στο 
να είναι οι διαμεσολαβητές κατά την υλοποίηση εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών (Bell &
Stevenson, 2006, οπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Επομένως, όχι μόνο οι 
διευθυντές αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
αποτελεσματικής διαπολιτισμικής πολιτικής, με την προώθηση αξιών, στόχων, καινοτομικών 
πρωτοβουλιών και δράσεων συνεργασίας, ισότιμης συμμετοχής, συμπερίληψης και 
μετασχηματισμού, στο σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη, όπως φαίνεται και αναλυτικότερα 
παρακάτω (Αγγελίδης, 2011· Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013β).

3.2 Πως μπορεί διευθυντής και εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν στην αποτελεσματική προώθηση 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; 

Για να είναι ένα σχολείο αποτελεσματικό, όσον αφορά στη σχολική και κοινωνική ανάπτυξη
όλων των μαθητών, είναι απαραίτητο να υπάρχουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί που να πιστεύουν, 
στοχεύουν ή δρουν προς την ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση αυτών (Παπαναούμ, 2014). Έτσι, η
προώθηση μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής πολιτικής στο σχολείο, είναι σε άμεση 
συνάρτηση με τις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες, στόχους και δράσεις ηγετών και 
εκπαιδευτικών (Marshall & Gerstl-Pepin, 2005, οπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013).

Στη συνέχεια δε, αναπτύσσονται οι διαπολιτισμικές αρχές, πολιτικές και πρακτικές
διευθυντών και εκπαιδευτικών, ως οι διαστάσεις με τις οποίες μελετάται και ο ρόλος αυτών στην 
προώθηση μιας συμπεριληπτικής ή μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο.

3.2.1 Αρχές διευθυντή και εκπαιδευτικών, για την προώθηση αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης

Βάση για την υλοποίηση ποιοτικής διαπολιτισμικής πολιτικής στο σχολείο, αποτελεί ένας 
αποτελεσματικός ηγέτης, ο οποίος εμπνέεται από αξίες, όπως δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και συμπερίληψη. Ενώ, μια αποτελεσματική διαπολιτισμική ηγεσία προωθεί, σε όλα τα μέλη της 
σχολικής μονάδας, την καθιέρωση κοινού ποιοτικού οράματος και συμπεριληπτικών αξιών, όπως
σεβασμός στην ετερότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνώριση της αξίας όλων των παιδιών 
και ενθάρρυνση αυτών χωρίς διακρίσεις (Γεροσίμου, 2013).

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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3.2.2 Πολιτικές διευθυντή και εκπαιδευτικών, για την προώθηση αποτελεσματικής
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Το κοινό όραμα του σχολείου, για ποιοτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, σκιαγραφείται από 
συμπεριληπτικούς διαπολιτισμικούς στόχους διευθυντή και εκπαιδευτικών, όπως συνεργασία, 
αλληλεγγύη, δημιουργική αλληλεπίδραση, ισότιμη συμμετοχή, αξιοποίηση γλωσσικής ή 
πολιτισμικής ποικιλότητας, καλλιέργεια σεβασμού και θετικής στάσης, ανάπτυξη ικανοτήτων 
κριτικής σκέψης και βελτίωση σχολικής επίδοσης ή αυτοαντίληψης όλων των μαθητών μιας 
πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης (Τσαγκαράκη, 2014).

Επίσης, ένας αποτελεσματικός, διαπολιτισμικός μετασχηματιστικός ηγέτης στοχεύει στη 
σχολική αλλαγή ή μεταρρύθμιση και στην αναδιαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και 
κοινωνικοπολιτικού συγκείμενου του σχολείου, προωθώντας έτσι και τη σχολική επιτυχία όλων 
των μαθητών αλλά και μια ευρύτερη επιρροή στην κοινωνία, στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής 
προσέγγισης (Grant & Sleeter, 2005, οπ.  αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013).

3.2.3 Πρακτικές διευθυντή, για την προώθηση αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Ένας αποτελεσματικός διαπολιτισμικός ηγέτης μετατρέπει το σχολείο σε μια μανθάνουσα 

κοινότητα, προωθώντας την εφαρμογή διαπολιτισμικών προγραμμάτων ή δράσεων, στις οποίες
εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς έχουν ενεργό ρόλο (Χριστοδούλου, 2009). Όπου, κατά την 
υλοποίηση των δράσεων μιας συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής ηγεσίας, όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινότητας αλληλεπιδρούν και φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα παρώθησης 
και ηθικής, με την καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και με την εμπλοκή και δέσμευση 
τους, στην ανάπτυξη κοινού οράματος της μονάδας (Burns, 1978, όπ. αναφ. στο Θεοφιλίδης, 2012).
Ενδεικτικά δε, σχετικές δράσεις αναφέρονται παρακάτω:

• Ξεκάθαρη και αναλυτική διατύπωση διαπολιτισμικών σχολικών πολιτικών και πρακτικών. 
• Δημιουργία σχολικών δικτύων συνεργασίας, ανάπτυξη σχολικής συνεργατικής κουλτούρας, 

συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, δικτύωση με 
εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδήμονες -όπως, ειδικοί εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, υπεύθυνοι
ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσους-, συνεργασία με γονείς -με συμμετοχή σε 
σεμινάρια ή πολιτιστικά δρώμενα- και συνεργασία σχολείου με άλλους φορείς
(Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013β). Εδώ, προωθείται η δημιουργία κοινότητας και 
δείκτες που την προσδιορίζουν όπως, δημοκρατία, σεβασμός και συνεργασία (Booth &
Ainscow, 2011, οπ. αναφ. στο Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013). Προωθείται επίσης, η 
συμμετοχή της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων, η κατανόηση και διασύνδεση μεταξύ 
ατόμων της σχολικής και τοπικής κοινότητας και γενικότερα η ποιότητα στη λειτουργία του 
σχολείου (Γκασούκα, 2014).

• Προώθηση τακτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών -όπως, με σεμινάρια ή ενδοσχολική 
κατάρτιση-, για ανάπτυξη συμπεριληπτικών αρχών ή πολιτικών και για ενημέρωση σε 
θέματα σχετικά με την εφαρμογή μιας συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως: εναλλακτικές πρακτικές διδασκαλίας -συνεργατική 
μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία-, πρακτικές διδασκαλίας σε μια πολυπολιτισμική 
τάξη, διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα, διδασκαλία σε άλλες γλώσσες, ως 
επίσημη γλώσσα διδασκαλίας, παράλληλα με τα ελληνικά και σε άλλα θέματα 
(Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013α). 

• Προώθηση της ενημέρωσης από τους γονείς για το πολιτισμικό υπόβαθρο και ανάγκες των 
μαθητών αλλά και της ενημέρωσης των γονέων για τα σχολικά προγράμματα και την 
πρόοδο των παιδιών τους σε αυτά καθώς και για το πώς μπορούν να συνδράμουν σε κατ’ 
οίκον εργασίες των παιδιών τους, προώθηση της λειτουργίας εργαστηρίων όπου οι γονείς 
δύνανται να μοιραστούν πολιτισμικές ανάγκες των παιδιών τους και να συζητήσουν 
προβλήματα στην εκπαίδευση αυτών -ενδεχομένως, με παρουσία μεταφραστών-,

ενημέρωση γονέων για προγράμματα της ευρύτερης κοινότητας, οργάνωση σεμιναρίων για 
γονείς και εκπροσώπηση των γονέων σε σχολικά συμβούλια και επιτροπές (Χατζησωτηρίου 
& Αγγελίδης, 2013β).

• Προώθηση του διορισμού εκπαιδευτικών από ομάδες μεταναστών και πρόσληψη 
εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία σε άλλη γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα 
διδασκαλίας, παράλληλα με τα ελληνικά προωθώντας έτσι και την ενθάρρυνση του 
σεβασμού προς τον πολιτισμό του ‘άλλου’ -όπως σε σχολεία στον Καναδά- (Berry, 2013·
Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013β).

• Υλοποίηση προγραμμάτων για ενίσχυση της ελληνομάθειας μεταναστών μαθητών  και 
προώθηση προγραμμάτων που βοηθούν στην αποδοχή και  αρμονική συμμετοχή της 
ετερότητας στα σχολικά και κοινωνικά δρώμενα -όπως, σε πολυπολιτισμικά σχολεία της 
Αυστραλίας- (Print, 2006· Ρετάλη, 2013).

• Προώθηση της παροχής περαιτέρω πόρων για υποστήριξη όλων των μαθητών, με τη 
δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης -όπως, με εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
μουσεία-, αλλά και προώθηση περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης του σχολείου για δράσεις 
που συμβάλλουν στη διαπολιτισμικότητα -όπως, για ενισχυτική διδασκαλία και άλλες 
δράσεις- (Ρετάλη, 2013).

3.2.4 Πρακτικές εκπαιδευτικών, για την προώθηση αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης

Ένας εκπαιδευτικός με διαπολιτισμική επάρκεια, με αρχές και στόχους συμπερίληψης, 
συνεργασίας, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στην ετερότητα, δύναται να προωθήσει και την 
υλοποίηση αποτελεσματικών διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων μέσα σε μια πολυπολιτισμική 
σχολική τάξη (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013α). Οι δραστηριότητες αυτές, μπορούν να 
ενταχθούν και στα γενικότερα πλαίσια μιας συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής σχολικής 
κουλτούρας που επιδιώκεται από ένα αποτελεσματικό διαπολιτισμικό ηγέτη και παρουσιάζουν 
στοιχεία, όπως αναγνώριση και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου όλων των μαθητών και 
διαχείριση της ετερότητας με σαφώς καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική. Σχετικές δε δράσεις, 
ενδεικτικά, παρατίθενται παρακάτω:

• Εφαρμογή διδακτικών πρακτικών με χαρακτηριστικά μιας συμπεριληπτικής,
μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως: διαφοροποιημένες στρατηγικές 
διδασκαλίας -με διαφοροποίηση ως προς την εργασία, μέσα, υλικά, στρατηγική σχολικών 
δραστηριοτήτων ή αξιολόγηση-, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και εξατομικευμένη 
προσέγγιση μάθησης, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών -με την προσθήκη 
πολιτισμικού περιεχομένου στη διδασκαλία ή με τη χρήση διαφοροποιημένου διδακτικού 
υλικού, όπως ταινίες, αφίσες ή άλλο σχετικό υλικό-, πραγματοποίηση συζητήσεων για τη 
διαφορετικότητα -με την προσθήκη ηθικού περιεχομένου για μείωση των προκαταλήψεων 
και ανάπτυξη θετικών στάσεων, όπως συνεργασία, φιλία, αποδοχή- και προώθηση 
βιωματικών δραστηριοτήτων -όπως, κατά τη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλων  σχετικών δραστηριοτήτων- (Ακριτίδης, 2014).

• Οργάνωση συζητήσεων στην τάξη, όπου οι μαθητές, βάσει κριτικής σκέψης, συζητούν, 
αλληλεπιδρούν και θέτουν υπό αξιολόγηση πολιτισμικά στοιχεία και πρακτικές -δράσεις 
στις οποίες προωθείται και ο σεβασμός στα διαφορετικά στυλ μάθησης όλων των μαθητών 
της τάξης- (Harvey & Miceli, 1999). Στα πλαίσια δε αυτών των συζητήσεων, μπορεί να 
προωθηθεί και η συμμετοχή της οικογένειας των μαθητών -ως εθελοντική προσφορά ή με 
συμμετοχή ως ακροατήριο στην τάξη-, σε προγράμματα ανάγνωσης ή αφήγησης ιστοριών 
και σε σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις ή σχολικά δρώμενα με πολιτισμικές ανταλλαγές 
(Γκασούκα, 2014). Επίσης εδώ, μπορούν να αξιοποιηθούν πεδία όπως, λαϊκές ιστορίες, 
παραμύθια, σύγχρονες ιστορίες με πολυπολιτισμικό περιεχόμενο, αλλά και η λογοτεχνία 
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ενημέρωση γονέων για προγράμματα της ευρύτερης κοινότητας, οργάνωση σεμιναρίων για 
γονείς και εκπροσώπηση των γονέων σε σχολικά συμβούλια και επιτροπές (Χατζησωτηρίου 
& Αγγελίδης, 2013β).

• Προώθηση του διορισμού εκπαιδευτικών από ομάδες μεταναστών και πρόσληψη 
εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία σε άλλη γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα 
διδασκαλίας, παράλληλα με τα ελληνικά προωθώντας έτσι και την ενθάρρυνση του 
σεβασμού προς τον πολιτισμό του ‘άλλου’ -όπως σε σχολεία στον Καναδά- (Berry, 2013·
Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013β).

• Υλοποίηση προγραμμάτων για ενίσχυση της ελληνομάθειας μεταναστών μαθητών  και 
προώθηση προγραμμάτων που βοηθούν στην αποδοχή και  αρμονική συμμετοχή της 
ετερότητας στα σχολικά και κοινωνικά δρώμενα -όπως, σε πολυπολιτισμικά σχολεία της 
Αυστραλίας- (Print, 2006· Ρετάλη, 2013).

• Προώθηση της παροχής περαιτέρω πόρων για υποστήριξη όλων των μαθητών, με τη 
δημιουργία νέων περιβαλλόντων μάθησης -όπως, με εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
μουσεία-, αλλά και προώθηση περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης του σχολείου για δράσεις 
που συμβάλλουν στη διαπολιτισμικότητα -όπως, για ενισχυτική διδασκαλία και άλλες 
δράσεις- (Ρετάλη, 2013).

3.2.4 Πρακτικές εκπαιδευτικών, για την προώθηση αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης

Ένας εκπαιδευτικός με διαπολιτισμική επάρκεια, με αρχές και στόχους συμπερίληψης, 
συνεργασίας, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στην ετερότητα, δύναται να προωθήσει και την 
υλοποίηση αποτελεσματικών διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων μέσα σε μια πολυπολιτισμική 
σχολική τάξη (Χατζησωτηρίου & Αγγελίδης, 2013α). Οι δραστηριότητες αυτές, μπορούν να 
ενταχθούν και στα γενικότερα πλαίσια μιας συμπεριληπτικής, μετασχηματιστικής σχολικής 
κουλτούρας που επιδιώκεται από ένα αποτελεσματικό διαπολιτισμικό ηγέτη και παρουσιάζουν 
στοιχεία, όπως αναγνώριση και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου όλων των μαθητών και 
διαχείριση της ετερότητας με σαφώς καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική. Σχετικές δε δράσεις, 
ενδεικτικά, παρατίθενται παρακάτω:

• Εφαρμογή διδακτικών πρακτικών με χαρακτηριστικά μιας συμπεριληπτικής,
μετασχηματιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως: διαφοροποιημένες στρατηγικές 
διδασκαλίας -με διαφοροποίηση ως προς την εργασία, μέσα, υλικά, στρατηγική σχολικών 
δραστηριοτήτων ή αξιολόγηση-, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και εξατομικευμένη 
προσέγγιση μάθησης, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών -με την προσθήκη 
πολιτισμικού περιεχομένου στη διδασκαλία ή με τη χρήση διαφοροποιημένου διδακτικού 
υλικού, όπως ταινίες, αφίσες ή άλλο σχετικό υλικό-, πραγματοποίηση συζητήσεων για τη 
διαφορετικότητα -με την προσθήκη ηθικού περιεχομένου για μείωση των προκαταλήψεων 
και ανάπτυξη θετικών στάσεων, όπως συνεργασία, φιλία, αποδοχή- και προώθηση 
βιωματικών δραστηριοτήτων -όπως, κατά τη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλων  σχετικών δραστηριοτήτων- (Ακριτίδης, 2014).

• Οργάνωση συζητήσεων στην τάξη, όπου οι μαθητές, βάσει κριτικής σκέψης, συζητούν, 
αλληλεπιδρούν και θέτουν υπό αξιολόγηση πολιτισμικά στοιχεία και πρακτικές -δράσεις 
στις οποίες προωθείται και ο σεβασμός στα διαφορετικά στυλ μάθησης όλων των μαθητών 
της τάξης- (Harvey & Miceli, 1999). Στα πλαίσια δε αυτών των συζητήσεων, μπορεί να 
προωθηθεί και η συμμετοχή της οικογένειας των μαθητών -ως εθελοντική προσφορά ή με 
συμμετοχή ως ακροατήριο στην τάξη-, σε προγράμματα ανάγνωσης ή αφήγησης ιστοριών 
και σε σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις ή σχολικά δρώμενα με πολιτισμικές ανταλλαγές 
(Γκασούκα, 2014). Επίσης εδώ, μπορούν να αξιοποιηθούν πεδία όπως, λαϊκές ιστορίες, 
παραμύθια, σύγχρονες ιστορίες με πολυπολιτισμικό περιεχόμενο, αλλά και η λογοτεχνία 
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γενικότερα, εφόσον η λογοτεχνία προωθεί πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, στα 
πλαίσια μιας διαδικασίας σύνθετης, ευμετάβολης και απρόβλεπτης, όπως είναι η 
διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη (Αγγελίδης, & Πανάου, 2013· Ερμογένους & 
Παντέλα, 2013· Μάγος, 2013· Τσιλιμένη, 2013· Παπαδοπούλου, 2013).

Στο σημείο δε αυτό, σημειώνεται ότι, με την υλοποίηση παρόμοιων διαπολιτισμικών 
σχολικών δράσεων, αναπτύσσεται ή ενισχύεται και μια συμπεριληπτική, μετασχηματιστική
σχολική κουλτούρα, η οποία βοηθά, εκ νέου, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών, συμμετοχικών 
αρχών, πολιτικών και πρακτικών στο σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη (Marshall, 1996, όπ. 
αναφ. στο Horenczyk & Tatar, 2002).

4 Συμπεράσματα - Προτάσεις
Σε πολλές χώρες στον κόσμο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί θέμα μελέτης αλλά και 

κριτικής θεώρησης, για την περαιτέρω ανάλυση και προώθηση εννοιών του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Γεωργογιάννης, 1999∙ Δαμανάκης, 1997∙ Νεοφύτου, 2013∙ Paul-Binyamin &
Reingold, 2014∙ Seoa & Qib, 2013). Στην παρούσα μελέτη, αναδεικνύεται η σημαντικότητα του 
ρόλου διευθυντή και εκπαιδευτικών κατά την προώθηση μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο, με μια αναλυτική αναφορά σε αποτελεσματικές 
διαπολιτισμικές αρχές, πολιτικές και σχολικές πρακτικές, με χαρακτηριστικά συνεργασίας,
συμμετοχής, συμπερίληψης και μετασχηματισμού.

Προκύπτουν δε, δύο αναγκαιότητες για ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο του παρόντος 
και μέλλοντος: σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας και μάθησης και σχετικά με την 
αναδιαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας (Θεοφιλίδης, 2012). Όπου, η πρώτη αναγκαιότητα 
αφορά την ανάπτυξη ενός νέου αναλυτικού προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται η 
εργαλειακή γνώση ή γνώση που αποτελείται από γνώσεις-κλειδιά και μεγάλες ιδέες και στο οποίο 
προωθείται η κατανόηση ιδεών, αρχών και γενικεύσεων και όχι η αποστήθιση και σκόρπιες 
γνώσεις (Θεοφιλίδης, 2012). Ενώ, η δεύτερη αναγκαιότητα αφορά μια νέα αντίληψη για την 
οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, με χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου, 
διευθυντή και εκπαιδευτικών όπως, κοινά αποδεκτό όραμα που προκύπτει μέσα από συλλογική 
νοημοσύνη και δράση, καθώς και σχολική κουλτούρα θετικής αλληλεπίδρασης, αμοιβαίου 
σεβασμού, αποδοχής και αλληλεγγύης που μετατρέπει το σχολείο σε δημιουργική μανθάνουσα 
κοινότητα (Θεοφιλίδης, 2012).

Ως εκ τούτου, προκύπτει και η αναγκαιότητα εμπλουτισμού της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και διευθυντών των 
σχολικών μονάδων, με θέματα που παραπέμπουν σε ένα αποτελεσματικό σχολείο και σε μια 
επιτυχημένη μετασχηματιστική και κατανεμημένη σχολική ηγεσία ή σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική 
διοίκηση (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). Δηλαδή, σε μια εκπαιδευτική διοίκηση όπου δίδεται 
έμφαση και στο αποτέλεσμα και στον άνθρωπο, επίσημη και ανεπίσημη οργάνωση συνυπάρχουν ή
αλληλοσυμπληρώνονται και προωθούν ένα θετικό οργανισμικό κλίμα, ανοικτή επικοινωνία,
ισότιμη συμμετοχή, δέσμευση και αλληλοβοήθεια, για την επίτευξη κοινών, υψηλών και 
μακροπρόθεσμων στόχων του σχολείου (Mariscala et al., 2014∙ Robbins & Judge, 2011).
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γενικότερα, εφόσον η λογοτεχνία προωθεί πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, στα 
πλαίσια μιας διαδικασίας σύνθετης, ευμετάβολης και απρόβλεπτης, όπως είναι η 
διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη (Αγγελίδης, & Πανάου, 2013· Ερμογένους & 
Παντέλα, 2013· Μάγος, 2013· Τσιλιμένη, 2013· Παπαδοπούλου, 2013).

Στο σημείο δε αυτό, σημειώνεται ότι, με την υλοποίηση παρόμοιων διαπολιτισμικών 
σχολικών δράσεων, αναπτύσσεται ή ενισχύεται και μια συμπεριληπτική, μετασχηματιστική
σχολική κουλτούρα, η οποία βοηθά, εκ νέου, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών, συμμετοχικών 
αρχών, πολιτικών και πρακτικών στο σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη (Marshall, 1996, όπ. 
αναφ. στο Horenczyk & Tatar, 2002).

4 Συμπεράσματα - Προτάσεις
Σε πολλές χώρες στον κόσμο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί θέμα μελέτης αλλά και 

κριτικής θεώρησης, για την περαιτέρω ανάλυση και προώθηση εννοιών του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Γεωργογιάννης, 1999∙ Δαμανάκης, 1997∙ Νεοφύτου, 2013∙ Paul-Binyamin &
Reingold, 2014∙ Seoa & Qib, 2013). Στην παρούσα μελέτη, αναδεικνύεται η σημαντικότητα του 
ρόλου διευθυντή και εκπαιδευτικών κατά την προώθηση μιας αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο, με μια αναλυτική αναφορά σε αποτελεσματικές 
διαπολιτισμικές αρχές, πολιτικές και σχολικές πρακτικές, με χαρακτηριστικά συνεργασίας,
συμμετοχής, συμπερίληψης και μετασχηματισμού.

Προκύπτουν δε, δύο αναγκαιότητες για ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο του παρόντος 
και μέλλοντος: σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας και μάθησης και σχετικά με την 
αναδιαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας (Θεοφιλίδης, 2012). Όπου, η πρώτη αναγκαιότητα 
αφορά την ανάπτυξη ενός νέου αναλυτικού προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται η 
εργαλειακή γνώση ή γνώση που αποτελείται από γνώσεις-κλειδιά και μεγάλες ιδέες και στο οποίο 
προωθείται η κατανόηση ιδεών, αρχών και γενικεύσεων και όχι η αποστήθιση και σκόρπιες 
γνώσεις (Θεοφιλίδης, 2012). Ενώ, η δεύτερη αναγκαιότητα αφορά μια νέα αντίληψη για την 
οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, με χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου, 
διευθυντή και εκπαιδευτικών όπως, κοινά αποδεκτό όραμα που προκύπτει μέσα από συλλογική 
νοημοσύνη και δράση, καθώς και σχολική κουλτούρα θετικής αλληλεπίδρασης, αμοιβαίου 
σεβασμού, αποδοχής και αλληλεγγύης που μετατρέπει το σχολείο σε δημιουργική μανθάνουσα 
κοινότητα (Θεοφιλίδης, 2012).

Ως εκ τούτου, προκύπτει και η αναγκαιότητα εμπλουτισμού της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και διευθυντών των 
σχολικών μονάδων, με θέματα που παραπέμπουν σε ένα αποτελεσματικό σχολείο και σε μια 
επιτυχημένη μετασχηματιστική και κατανεμημένη σχολική ηγεσία ή σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική 
διοίκηση (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). Δηλαδή, σε μια εκπαιδευτική διοίκηση όπου δίδεται 
έμφαση και στο αποτέλεσμα και στον άνθρωπο, επίσημη και ανεπίσημη οργάνωση συνυπάρχουν ή
αλληλοσυμπληρώνονται και προωθούν ένα θετικό οργανισμικό κλίμα, ανοικτή επικοινωνία,
ισότιμη συμμετοχή, δέσμευση και αλληλοβοήθεια, για την επίτευξη κοινών, υψηλών και 
μακροπρόθεσμων στόχων του σχολείου (Mariscala et al., 2014∙ Robbins & Judge, 2011).
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Θεσμικές ρυθμίσεις και παιδαγωγικές στρατηγικές για την ενσωμάτωση των 
αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο

Μανόλης Δ. Μπελαδάκης
ebeladakis@sch.gr

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 

Περίληψη 
Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο. Η παρουσία των πολιτισμικά διαφορετικών αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 
σχολείο διαμόρφωσε μαζί με τις ανακατατάξεις στη δημογραφική σύνθεση του μαθητικού 
πληθυσμού νέες εκπαιδευτικές συνθήκες, καινούργια δεδομένα στην άσκηση του εκπαιδευτικού 
και παιδαγωγικού έργου και ανέδειξε επιτακτικότατα αιτήματα όπως την ισοτιμία των μορφωτικών 
ευκαιριών του συνόλου των μαθητών, την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών μάθησης και 
ανάπτυξης κινήτρων ισότιμης και ενεργούς συμμετοχής των αλλοεθνών μαθητών στην 
παιδαγωγική διαδικασία. 

Πρόκειται για θέματα σύνθετα και πολύπλοκα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο ενός 
γενικότερου προβληματισμού που αφορά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της ετερότητας, ένα 
ζήτημα που απασχολεί έντονα πλέον και τη δική μας κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτού του 
προβληματισμού εντάσσεται και η δική μας ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα, καθότι ως 
εκπαιδευτικοί δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο θεωρητικά αλλά και μέσα στις πραγματικές συνθήκες 
των σχολικών μας τάξεων καθημερινά. Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η «αγωνία» και το ενδιαφέρον 
μας για κάθε τι που έχει να κάνει με το μέλλον αυτών των παιδιών - όπως και όλων των μαθητών 
μας - αλλά και με τη δική μας συμμετοχή στην εξέλιξή τους, μέσα από το εκπαιδευτικό και 
παιδαγωγικό μας έργο.

Λέξεις κλειδιά: Ενσωμάτωση, ετερότητα, ανάπτυξη κινήτρων, αλληλοαποδοχή

1 Εισαγωγή
Στην εργασία που ακολουθεί εστιάζουμε στον ελληνικό χώρο και παρουσιάζουμε στοιχεία 

που αποδεικνύουν τη μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, ενώ η ανάλυσή μας 
επικεντρώνεται στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης και εξετάζει τα προβλήματα ενσωμάτωσης 
των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο - τόσο στο θεσμικό όσο και στο παιδαγωγικό 
επίπεδο - αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις ανεπάρκειες του συστήματος που, παρά τις 
σημαντικές βελτιώσεις, θεσμικού κυρίως χαρακτήρα, στέκονται εμπόδιο στην άρση της 
μονολιθικότητάς του, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τους γηγενείς όσο και για τους αλλοδαπούς 
μαθητές.

Η παρουσίαση ακολουθεί την εξής δομή:
Αρχικά παρουσιάζονται οι νέες συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας με έμφαση στη 

ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το μετασχηματισμό της 
παραγωγικής διαδικασίας, να δημιουργούν νέα δεδομένα και ευκαιρίες για ανάπτυξη της ποιότητας 
ζωής.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προκλήσεις για την εκπαίδευση με έμφαση στις σημαντικές 
αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με την αύξηση του αριθμού των μαθητών που 
προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, να έχουν οδηγήσει την 
εκπαίδευση σε μία σύγχρονη πρόκληση.

Σε επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τη στάση του σχολείου απέναντι στις 
«διαφορετικές» γλώσσες, τα οποία  αποδεικνύουν το γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα ως χώρα 
υποδοχής έχει υιοθετήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η απουσία της διδασκαλίας των μητρικών 
γλωσσών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και των υποστηρικτικών προς αυτά 
δομών αποδεικνύει ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη το 

γλωσσικό κεφάλαιο αυτών των μαθητών.
Συνεχίζοντας παρουσιάζουμε τα στοιχεία για τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό 

γενικότερα, τα οποία αποτελούν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η εφαρμογή του Α.Π. 
Επομένως τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό γενικότερα εκφράζουν τους στόχους 
και τη φιλοσοφία του Α.Π. αλλά και του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου. Ακολουθούν τα 
στοιχεία για το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διαπολιτισμική του επάρκεια και ετοιμότητα. Έτσι 
φαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη είναι σημαντικός, δεδομένου ότι ως 
εμψυχωτής και σύμβουλος, μπορεί να διαμορφώσει κλίμα αλληλοαποδοχής και σεβασμού με στόχο 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις διδακτικές μεθόδους. Έτσι επιχειρούμε την 
περιγραφή μιας σαφούς και αντικειμενικής εικόνας αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται η 
διδασκαλία στα σχολεία, κάτι που απαιτεί τεκμηρίωση με ερευνητικά δεδομένα τα οποία 
απουσιάζουν από την ελληνική βιβλιογραφία. Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι απαιτητικό, δεδομένου 
ότι χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των σχολικών τάξεων και σύνθετες 
μεθόδους διερεύνησης.

Τέλος παραθέτουμε τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για  το 
ζήτημα της προσαρμογής των αλλοεθνών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, παρατηρώντας πως οι 
μαθητές αυτοί καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που φαίνεται να 
υποβαθμίζει ή και να αγνοεί τις ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες. 

2 Οι νέες συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας
Στις σύγχρονες κοινωνίες των αρχών του 21ου αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με την 
αξιοποίηση των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, δημιουργούν νέα δεδομένα 
και ευκαιρίες για ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος της γνώσης γίνεται όλο και πιο 
σημαντικός, οι τεχνικές εργασίας τροποποιούνται διαρκώς λόγω των συνεχών εξελίξεων και η 
σταθερότητα στο επάγγελμα αποτελεί πλέον παρελθόν. Η επέκταση και η εδραίωση των νέων 
τεχνολογιών διευκολύνουν την κλιμάκωση της διεθνοποιημένης πλέον οικονομίας, δημιουργώντας 
συνθήκες ενός εντεινόμενου ανταγωνισμού ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα εντελώς νέο καθεστώς 
παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας.

Ταυτόχρονα, στις σύγχρονες κοινωνίες αναδύονται και άλλα πρωτόγνωρα φαινόμενα, όπως 
αλλαγές στη δομή της οικογένειας, νέα μοντέλα οικογενειακής ζωής και διαφυλικών σχέσεων, 
εκτεταμένη κοινωνική, επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμών και οικονομική 
μετανάστευση. Η μαζικότητα μάλιστα του φαινομένου αυτών των μετακινήσεων αναδεικνύει τη 
μετανάστευση ως μια από τις κυρίαρχες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 
σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Η σύγχρονη μετανάστευση -έχοντας εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από την μεταπολεμική η οποία ενθαρρύνθηκε από τις κυβερνήσεις των χωρών 
υποδοχής για οικονομικούς κυρίως λόγους- έχει προκαλέσει (και συνεχίζει να προκαλεί) τεράστιες 
πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, μετατρέποντας, μεταξύ άλλων, χώρες που 
παραδοσιακά ανήκαν στην κατηγορία των χωρών προέλευσης των μεταναστών (όπως η Ιταλία, η 
Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, κ.ά.), σε χώρες υποδοχής μεταναστών, για πρώτη φορά στην 
ιστορία τους (Φώτου, 2002).

Παράλληλα, η παρατηρούμενη στις μέρες μας έξαρση φαινομένων μισαλλοδοξίας, 
ξενοφοβίας, προκαταλήψεων και η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών, θέτουν στο επίκεντρο 
του πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό status των 
μεταναστών, την ασαφή σχέση ανάμεσα στο status του μετανάστη και σε εκείνο του πολίτη, την 
προστασία των μεταναστών από κάθε μορφής εκμετάλλευση και από ρατσιστικές και ξενοφοβικές 
πρακτικές και συναισθήματα εναντίον τους, τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής (Μακρυνιώτη, διαδίκτυο).
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Περίληψη 
Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο. Η παρουσία των πολιτισμικά διαφορετικών αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 
σχολείο διαμόρφωσε μαζί με τις ανακατατάξεις στη δημογραφική σύνθεση του μαθητικού 
πληθυσμού νέες εκπαιδευτικές συνθήκες, καινούργια δεδομένα στην άσκηση του εκπαιδευτικού 
και παιδαγωγικού έργου και ανέδειξε επιτακτικότατα αιτήματα όπως την ισοτιμία των μορφωτικών 
ευκαιριών του συνόλου των μαθητών, την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών μάθησης και 
ανάπτυξης κινήτρων ισότιμης και ενεργούς συμμετοχής των αλλοεθνών μαθητών στην 
παιδαγωγική διαδικασία. 

Πρόκειται για θέματα σύνθετα και πολύπλοκα τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο ενός 
γενικότερου προβληματισμού που αφορά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της ετερότητας, ένα 
ζήτημα που απασχολεί έντονα πλέον και τη δική μας κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτού του 
προβληματισμού εντάσσεται και η δική μας ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα, καθότι ως 
εκπαιδευτικοί δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο θεωρητικά αλλά και μέσα στις πραγματικές συνθήκες 
των σχολικών μας τάξεων καθημερινά. Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η «αγωνία» και το ενδιαφέρον 
μας για κάθε τι που έχει να κάνει με το μέλλον αυτών των παιδιών - όπως και όλων των μαθητών 
μας - αλλά και με τη δική μας συμμετοχή στην εξέλιξή τους, μέσα από το εκπαιδευτικό και 
παιδαγωγικό μας έργο.

Λέξεις κλειδιά: Ενσωμάτωση, ετερότητα, ανάπτυξη κινήτρων, αλληλοαποδοχή

1 Εισαγωγή
Στην εργασία που ακολουθεί εστιάζουμε στον ελληνικό χώρο και παρουσιάζουμε στοιχεία 

που αποδεικνύουν τη μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική, ενώ η ανάλυσή μας 
επικεντρώνεται στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης και εξετάζει τα προβλήματα ενσωμάτωσης 
των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο - τόσο στο θεσμικό όσο και στο παιδαγωγικό 
επίπεδο - αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις ανεπάρκειες του συστήματος που, παρά τις 
σημαντικές βελτιώσεις, θεσμικού κυρίως χαρακτήρα, στέκονται εμπόδιο στην άρση της 
μονολιθικότητάς του, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τους γηγενείς όσο και για τους αλλοδαπούς 
μαθητές.

Η παρουσίαση ακολουθεί την εξής δομή:
Αρχικά παρουσιάζονται οι νέες συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας με έμφαση στη 

ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το μετασχηματισμό της 
παραγωγικής διαδικασίας, να δημιουργούν νέα δεδομένα και ευκαιρίες για ανάπτυξη της ποιότητας 
ζωής.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προκλήσεις για την εκπαίδευση με έμφαση στις σημαντικές 
αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με την αύξηση του αριθμού των μαθητών που 
προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, να έχουν οδηγήσει την 
εκπαίδευση σε μία σύγχρονη πρόκληση.

Σε επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τη στάση του σχολείου απέναντι στις 
«διαφορετικές» γλώσσες, τα οποία  αποδεικνύουν το γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα ως χώρα 
υποδοχής έχει υιοθετήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η απουσία της διδασκαλίας των μητρικών 
γλωσσών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και των υποστηρικτικών προς αυτά 
δομών αποδεικνύει ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη το 

γλωσσικό κεφάλαιο αυτών των μαθητών.
Συνεχίζοντας παρουσιάζουμε τα στοιχεία για τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό 

γενικότερα, τα οποία αποτελούν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η εφαρμογή του Α.Π. 
Επομένως τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό γενικότερα εκφράζουν τους στόχους 
και τη φιλοσοφία του Α.Π. αλλά και του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου. Ακολουθούν τα 
στοιχεία για το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διαπολιτισμική του επάρκεια και ετοιμότητα. Έτσι 
φαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη είναι σημαντικός, δεδομένου ότι ως 
εμψυχωτής και σύμβουλος, μπορεί να διαμορφώσει κλίμα αλληλοαποδοχής και σεβασμού με στόχο 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις διδακτικές μεθόδους. Έτσι επιχειρούμε την 
περιγραφή μιας σαφούς και αντικειμενικής εικόνας αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται η 
διδασκαλία στα σχολεία, κάτι που απαιτεί τεκμηρίωση με ερευνητικά δεδομένα τα οποία 
απουσιάζουν από την ελληνική βιβλιογραφία. Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι απαιτητικό, δεδομένου 
ότι χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των σχολικών τάξεων και σύνθετες 
μεθόδους διερεύνησης.

Τέλος παραθέτουμε τα συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για  το 
ζήτημα της προσαρμογής των αλλοεθνών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, παρατηρώντας πως οι 
μαθητές αυτοί καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που φαίνεται να 
υποβαθμίζει ή και να αγνοεί τις ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες. 

2 Οι νέες συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας
Στις σύγχρονες κοινωνίες των αρχών του 21ου αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με την 
αξιοποίηση των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, δημιουργούν νέα δεδομένα 
και ευκαιρίες για ανάπτυξη της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος της γνώσης γίνεται όλο και πιο 
σημαντικός, οι τεχνικές εργασίας τροποποιούνται διαρκώς λόγω των συνεχών εξελίξεων και η 
σταθερότητα στο επάγγελμα αποτελεί πλέον παρελθόν. Η επέκταση και η εδραίωση των νέων 
τεχνολογιών διευκολύνουν την κλιμάκωση της διεθνοποιημένης πλέον οικονομίας, δημιουργώντας 
συνθήκες ενός εντεινόμενου ανταγωνισμού ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα εντελώς νέο καθεστώς 
παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας.

Ταυτόχρονα, στις σύγχρονες κοινωνίες αναδύονται και άλλα πρωτόγνωρα φαινόμενα, όπως 
αλλαγές στη δομή της οικογένειας, νέα μοντέλα οικογενειακής ζωής και διαφυλικών σχέσεων, 
εκτεταμένη κοινωνική, επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμών και οικονομική 
μετανάστευση. Η μαζικότητα μάλιστα του φαινομένου αυτών των μετακινήσεων αναδεικνύει τη 
μετανάστευση ως μια από τις κυρίαρχες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 
σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Η σύγχρονη μετανάστευση -έχοντας εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από την μεταπολεμική η οποία ενθαρρύνθηκε από τις κυβερνήσεις των χωρών 
υποδοχής για οικονομικούς κυρίως λόγους- έχει προκαλέσει (και συνεχίζει να προκαλεί) τεράστιες 
πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις, μετατρέποντας, μεταξύ άλλων, χώρες που 
παραδοσιακά ανήκαν στην κατηγορία των χωρών προέλευσης των μεταναστών (όπως η Ιταλία, η 
Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, κ.ά.), σε χώρες υποδοχής μεταναστών, για πρώτη φορά στην 
ιστορία τους (Φώτου, 2002).

Παράλληλα, η παρατηρούμενη στις μέρες μας έξαρση φαινομένων μισαλλοδοξίας, 
ξενοφοβίας, προκαταλήψεων και η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών, θέτουν στο επίκεντρο 
του πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό status των 
μεταναστών, την ασαφή σχέση ανάμεσα στο status του μετανάστη και σε εκείνο του πολίτη, την 
προστασία των μεταναστών από κάθε μορφής εκμετάλλευση και από ρατσιστικές και ξενοφοβικές 
πρακτικές και συναισθήματα εναντίον τους, τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής (Μακρυνιώτη, διαδίκτυο).

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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3 Οι προκλήσεις για την εκπαίδευση
Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με την 

ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά 
κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, έχουν οδηγήσει την εκπαίδευση μπροστά σε μία από τις 
μεγαλύτερες ίσως προκλήσεις που έχει δεχθεί στην ιστορία της. Κι αυτό γιατί, όπως προκύπτει από 
τη βιβλιογραφία ( Cowen et aI., 1989, Παλαιολόγου, 2000, Χατζηχρήστου, 1995, Γεώργας & 
Παπαστυλιανού, 1993, στο Παλαιολόγου, 2003), οι μαθητές με διαφορετικά πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, όταν φοιτούν για πρώτη φορά σε ένα νέο γι' αυτούς εκπαιδευτικό σύστημα, 
εμφανίζουν συχνά πολλές δυσκολίες στη σχολική τους προσαρμογή. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν 
ότι συχνά τα παιδιά αυτά εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική τους 
συμπεριφορά κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο, γεγονός που αποδεικνύει τις δυσκολίες 
προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον το οποίο, όπως επισημαίνεται, διαφέρει κατά πολύ από 
αυτό της οικογένειάς τους (Παλαιολόγου 2000, Ladd & Κochenderfer 1996, Χατζηχρήστου & Hopf
1991, Ladd & Price 1987, στο Παλαιολόγου, 2003:19). Οι δυσκολίες αυτές, αν και μπορούν να 
αιτιολογηθούν - λόγω των επιπτώσεων που έχουν στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους η άγνοια 
της νέας γλώσσας ή οι συνθήκες μετανάστευσης/παλιννόστησης (πολιτισμικό σοκ) - αποτελούν μια 
σημαντική και αναγκαία πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής.

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η εκπαίδευση οφείλει να αποδεχθεί αυτή την πρόκληση 
είναι: 

Πρώτον, η πολυπλοκότητα της παγκόσμιας κοινωνίας χρειάζεται τις ικανότητες όλων των 
παιδιών και είναι προφανές ότι οι ικανότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν κυρίως μέσω 
της εκπαίδευσης. 

Δεύτερον, η παγκόσμια κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει μόνο σύμφωνα με τους κανόνες 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας όταν όλα τα μέλη της έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και 
μόρφωση. 

Τρίτον, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη μας επιβάλλουν να καλλιεργούμε τέτοιες συνθήκες ώστε η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια να μην υποβαθμίζεται λόγω της αμάθειας, αφού μόνο η μόρφωση 
εξασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά 
(Παπασταμάτης και Verma, 2002).

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι στις σημερινές, ως επί το πλείστον, πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες βασικός σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η παροχή κάθε βοήθειας στους μαθητές 
ώστε αυτοί να κατανοήσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις, που θα τους επιτρέψουν την ενεργό συμμετοχή τους σε μια κοινωνία χωρίς 
διακρίσεις και ρατσισμούς. Για να υλοποιήσει το σκοπό αυτό η εκπαίδευση πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στον αντισταθμιστικό ρόλο του σχολείου με παράλληλη προσπάθεια για 
ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά ώστε αυτοί να 
ενταχθούν στην ομάδα της σχολικής τάξης και να εξασφαλίσουν τόσο υψηλή σχολική επίδοση όσο 
και δεξιότητες κοινωνικής δράσης.

4 Η στάση του σχολείου απέναντι στις «διαφορετικές» γλώσσες
Παρόλο που η Ελλάδα έχει υιοθετήσει επίσημα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, η απουσία της 

διδασκαλίας των μητρικών γλωσσών των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών από τα 
προγράμματα σπουδών των ελληνικών σχολείων και των υποστηρικτικών προς αυτά δομών (Τ.Υ., 
Φ.Τ.) αποδεικνύει ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη το 
γλωσσικό κεφάλαιο αυτών των μαθητών και έτσι να παρεμποδίζεται η ομαλή ενσωμάτωσή τους 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Η Σκούρτου (1997), κάνοντας αναφορά στο έργο του J. Cummins (2003), καταλήγει στα 
παρακάτω συμπεράσματα:

Για τις κλασικές καταστάσεις διγλωσσίας: 
• Οι γλώσσες που κατακτούμε και μαθαίνουμε στη ζωή μας δεν αποτελούν ποσοτικές 

μονάδες που λειτουργούν προσθετικά, αλλά είναι ένα πλέγμα σχέσεων.
• Για το λόγο αυτό οι γνώσεις στη μία γλώσσα αξιοποιούνται στην άλλη και αντίστροφα, η 

διαταραχή στην ανάπτυξη της μιας γλώσσας έχει επίπτωση στην ανάπτυξη της άλλης.
• Αυτό που αποκαλούμε γλωσσική ανεπάρκεια δεν εξαντλείται στην ικανότητα για 

διαπροσωπική επικοινωνία, αλλά εξαπλώνεται στην ικανότητα να χρησιμοποιούμε τη 
γλώσσα για την κατανόηση και διατύπωση αφηρημένων εννοιών, όπως απαιτεί το 
σχολείο.

Η γλωσσική επάρκεια έχει επιτευχθεί, όταν το δίγλωσσο παιδί έχει αναπτύξει την ικανότητα 
να αξιοποιεί αυτόματα τις γλώσσες του, ανάλογα με το χώρο χρήσης, τόσο για να συμμετέχει στη 
διαπροσωπική επικοινωνία όσο και για να χειρίζεται ικανοποιητικά τις αφηρημένες έννοιες που 
διδάσκεται στους επιμέρους χώρους χρήσης (γνωστικά αντικείμενα) στο σχολείο.

Για τις καταστάσεις γλωσσικής σύγκρουσης, κρίσης, αντιπαλότητας: 
• Η πιθανότητα να αναπτυχθεί ημιγλωσσία αντί διγλωσσίας είναι ρεαλιστική σε 

καταστάσεις μετανάστευσης ή αντιπαλότητας μεταξύ γλωσσικών ομάδων.
• Για να αποφευχθεί η ημιγλωσσία πρέπει να δοθεί στο δίγλωσσο παιδί που υπόκειται σε 

παρόμοιες καταστάσεις, η απαραίτητη πίστωση χρόνου για την ανάπτυξη της πρώτης 
γλώσσας του ως ελάχιστη εγγύηση για τη μετέπειτα ανάπτυξη της νοητικής ακαδημαϊκής 
γλωσσικής ικανότητας και στις δυο γλώσσες, αυτό που ο Cummins ονομάζει bilingual 
proficiency (διγλωσσική ικανότητα).

• Ακόμα κι όταν το σχολείο ενδιαφέρεται μόνο για την ανάπτυξη της επίσημης γλώσσας με 
την προοπτική της δημιουργίας μονογλωσσίας αντί διγλωσσίας, η ανάπτυξη της πρώτης 
γλώσσας αποτελεί την προϋπόθεση.

Στην Ελλάδα σήμερα επικρατεί η γλωσσική/επικοινωνιακή κατάσταση της «ατομικής 
διγλωσσίας, χωρίς κοινωνική διγλωσσία» σύμφωνα με την κατάταξη του Fishman. (στο 
Δαμανάκης, 1998:91). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν άτομα ή ομάδες (π.χ. 
μετανάστες) οι οποίοι χρησιμοποιούν δύο γλώσσες, η κοινωνία στο σύνολό της και οι κοινωνικοί 
θεσμοί λειτουργούν μονόγλωσσα. Η κυρίαρχη γλώσσα είναι τα ελληνικά, ενώ στις «μειονοτικές» 
γλώσσες δεν αντιστοιχούν κάποιες κοινωνικές λειτουργίες ή ρόλοι. Οι λειτουργίες της μειονοτικής 
γλώσσας περιορίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας και της παροικίας όπου όμως κι εκεί διεισδύει 
η κυρίαρχη γλώσσα και συχνά εκτοπίζει τη «μειονοτική». Σε ένα σύστημα ιεράρχησης των 
γλωσσών, η μειονοτική γλώσσα υπολείπεται σαφέστατα της κυρίαρχης, ακόμα και ανάμεσα στα 
μέλη της μειονότητας (Δράκος, 1998). Σε κάποιες όμως περιπτώσεις - ιδιαίτερα σε μειονότητες στις 
οποίες είτε δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και συγκρούσεις (π.χ. Πολωνοί, Αρμένιοι), είτε το 
status τους προστατεύεται θεσμικά (π.χ. μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης) είτε έχουν 
εδραιωθεί οικονομικά (π.χ. Λιβανέζοι, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης) - δημιουργούνται χώροι 
καλλιέργειας της ατομικής διγλωσσίας (κυρίως μέσα από ξένα ή δίγλωσσα σχολεία).

Ωστόσο, στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης επικρατεί η κυρίαρχη γλώσσα. Ο 
εκπαιδευτικός, μέλος της κυρίαρχης ομάδας, διδάσκει την ελληνική (κυρίαρχη γλώσσα) σε μαθητές 
με πολύ διαφορετικές γλωσσικές καταβολές, διαφορετικό επίπεδο ελληνομάθειας και διαφορετικές 
σχέσεις ισχύος ανάμεσα στις γλώσσες αυτές και την ελληνική, και χρησιμοποιεί την ελληνική 
γλώσσα για να διδάξει τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το βασικό ζητούμενο είναι η ακαδημαϊκή 
επίδοση -η οποία ελέγχεται περιοδικά (π.χ. εξετάσεις) - και είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της 
επάρκειας στην ακαδημαϊκή γλώσσα (την ελληνική).

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κυριαρχεί 
ακόμα η αντίληψη που αντιμετωπίζει τη γλωσσική πολυμορφία ως πρόβλημα που χρήζει επίλυσης ή 
θεραπείας, (Ruiz, 1984, στο Σκούρτου κ. ά., 2004) και όχι ως προστιθέμενη αξία στο συλλογικό 
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πολιτισμικό κεφάλαιο της κοινωνίας. Αλλά και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
εφαρμόζεται μια ρυθμιστικού τύπου διδασκαλία η οποία έχει κέντρο το λογοτεχνικό κείμενο, την 
καλλιέργεια του γραπτού κυρίως λόγου και τη γραμματοσυντακτική ανάλυση της γλώσσας, με 
αποτέλεσμα η γλωσσική διδασκαλία να περιορίζεται στα όρια της σχολικής νόρμας, να μην 
καλλιεργείται ο προφορικός λόγος των μαθητών ούτε και η επικοινωνιακή ικανότητά τους.

5 Τα σχολικά εγχειρίδια
Τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό γενικότερα, αποτελούν τα μέσα με τα οποία 

επιτυγχάνεται η εφαρμογή του Α.Π. και επομένως εκφράζουν, ή οφείλουν να εκφράζουν τους 
στόχους και τη φιλοσοφία του Α.Π. αλλά και του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου. Στην 
Ελλάδα, τα σχολικά εγχειρίδια έχουν αντικαταστήσει σχεδόν κάθε άλλη μορφή Α.Π., ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό του διδακτικού χρόνου διατίθεται στη διδασκαλία με σχολικά εγχειρίδια 
(Φλουρής, 1992).

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, από τις έρευνες όσων ασχολούνται συστηματικά με αυτό 
το θέμα (Φλουρής/ Καλογιαννάκη 1996, Φραγκουδάκη/ Δραγώνα, 1997, Καψάλης / Χαραλάμπους 
1995, Χουρδάκης 1994, κ.ά.) προκύπτει ότι στα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα 
σχολεία μας κυριαρχεί ένας εθνοκεντρικός λόγος. Το ελληνικό έθνος περιγράφεται ομοιογενές και 
αναλλοίωτο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει υποστεί «ξένες» επιδράσεις, οι οποίες 
έμμεσα αξιολογούνται ως δείγμα πολιτισμικής κατωτερότητας. Γενικά, η ιστορική πορεία του 
έθνους παρουσιάζεται κυρίως ως διαρκής νικηφόρα αντίσταση απέναντι σε διαδοχικές απειλές 
«άλλων» εθνοτήτων που θέλουν να υπονομεύσουν την ενότητα και τη συνέχειά του. Σε σχέση με 
αυτό το εσωστρεφές και αμυντικό πλαίσιο διαμορφώνονται και οι εικόνες για τα άλλα έθνη, αφού 
οι αναπαραστάσεις για τους «άλλους» βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις παραστάσεις για τον 
εθνικό «εαυτό». Συγκεκριμένα, μέσα από τις έρευνες προέκυψε ότι:

• Αναπαράγονται εθνοκεντρικά και ξενοφοβικά στερεότυπα.
• Η πορεία του εθνικού εαυτού μέσα στο χρόνο περιγράφεται πάντα σε σχέση με κάποιον 

εχθρικά «Άλλον».
• Υπολανθάνει ένας λόγος αξιολόγησης και ιεράρχησης πολιτισμών και λαών.
• Οι ιστορική αφήγηση για την αρχαιότητα περιορίζεται μόνο σε αναφορές στον αρχαίο 

ελληνικό κόσμο (Ασκούνη, 2001, Φραγκουδάκη/Δραγώνα, 1997).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια κινητικότητα από την πλευρά της 

Πολιτείας για τη δημιουργία διδακτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες αυτών των 
μαθητών. Το Ι.Π.Ο.ΔΕ. έχει ήδη αναλάβει την παραγωγή διδακτικού υλικού «για τη στήριξη της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, την ενίσχυση των επιδόσεων των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών στα υπόλοιπα μαθήματα και την εισαγωγή της διαπολιτισμικής 
διάστασης στα προγράμματα του σχολείου» (httρ://www.yρeρth.gr/eΙ_ec_ρage787.htm).

6 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η διαπολιτισμική του επάρκεια και ετοιμότητα
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι ως 

εμψυχωτής, διευκολυντής, σύμβουλος, μπορεί να διαμορφώσει ένα κλίμα αλληλοαποδοχής και 
σεβασμού με στόχο τη συμμετοχή όλων των μαθητών («διαφορετικών» και μη) στη μαθησιακή 
διαδικασία. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να πλησιάσει το μαθητή ως μοναδική 
προσωπικότητα ώστε να απελευθερωθούν και να αξιοποιηθούν δυνάμεις που ο κάθε μαθητής 
κατέχει και να μετατραπούν σε εργαλεία ανάπτυξης επιτευξιμότητας.

Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός αγωνίζεται καθημερινά προκειμένου να 
βρίσκει τους κατάλληλους τρόπους για τη δημιουργία ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης και 
διαλόγου μέσα στη σχολική τάξη με στόχο την ένταξη όλων των μαθητών σε αυτό. Κάθε 
προσπάθεια αλλαγής εκ μέρους του εκπαιδευτικού πρέπει να στοχεύει σε μεταβολές συμπεριφορών 
και στάσεων που συνδέονται με τα πολιτισμικά στερεότυπα. Υπό την έννοια αυτή, η συμπεριφορά 
του εκπαιδευτικού απέναντι σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές πρέπει να υποστηρίζει το κλίμα 

αλληλοαποδοχής και σεβασμού τόσο με έκδηλο όσο και με λανθάνοντα τρόπο, αφού «δεν αρκεί να 
συμπεριφέρεται κάποιος μ' έναν ορισμένο τρόπο, αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι τι εικόνα 
σχηματίζουν οι άλλοι γι' αυτόν» (Παπαστάμου, 1989:29). Ανάπτυξη σωστού μαθησιακού 
περιβάλλοντος με παρότρυνση στην ανοχή του διαφορετικού άλλου, καλλιέργεια δεξιοτήτων 
αναγνώρισης του άλλου, μη λεκτική επικοινωνία με μηνύματα αναγνώρισης και σεβασμού, 
προσωποποίηση του ενδιαφέροντος, είναι μερικές μόνο από τις δράσεις του εκπαιδευτικού που 
καθορίζουν τη λανθάνουσα μάθηση.

7 Οι διδακτικές μέθοδοι
Η περιγραφή μιας σαφούς και αντικειμενικής εικόνας αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται η 

διδασκαλία στα σχολεία της χώρας μας απαιτεί τεκμηρίωση με ερευνητικά δεδομένα τα οποία -
σύμφωνα με τη δική μας τουλάχιστον διερεύνηση - απουσιάζουν από την ελληνική βιβλιογραφία. 
Ένα τέτοιο εγχείρημα πιστεύουμε άλλωστε ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, δεδομένου ότι χρειάζεται 
συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των σχολικών τάξεων και σύνθετες μεθόδους 
διερεύνησης ( επιτόπια παρατήρηση, συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, μαθητές, κλπ).

Οφείλουμε όμως να αναφέρουμε ότι κατά τη διερεύνηση του εν λόγω θέματος διαβάσαμε 
λεπτομερείς περιγραφές εκπαιδευτικών (Γκουντούρα, Μιχάλης, Παπαστεργιόπουλος, Κοσμίδου,  
κ.ά., στο Τρέσσου/ Μητακίδου, 2003) σχετικά με την εμπειρία τους από την εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων διδασκαλίας και των θετικών αποτελεσμάτων που αυτές είχαν σε σχολικές τάξεις με 
σημαντικά ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό αλλά και σε Τάξεις Υποδοχής.

Ωστόσο, όποιος ζει από κοντά τη διδακτική καθημερινότητα διαπιστώνει ότι, παρότι οι 
σημερινές συνθήκες μέσα στη σχολική τάξη έχουν μεταβληθεί δραματικά με την παρουσία των 
παιδιών των μεταναστών και απαιτούν διαφορετική διαχείριση, το σημερινό σχολείο εξακολουθεί 
να χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο διδακτικές μεθόδους που παρουσιάζουν εντυπωσιακή ομοιότητα 
με εκείνες που χρησιμοποιούνταν πριν από δεκαετίες, όταν δηλαδή οι συνθήκες της σχολικής τάξης 
χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερη ομοιογένεια.

Δύο μοντέλα διδασκαλίας που προσφέρονται για τις πολυπολιτισμικές τάξεις και επομένως 
θα μπορούσαν να τύχουν ευρείας χρήσης στη σύγχρονες ανομοιογενείς σχολικές τάξεις της χώρας 
μας είναι α) τα ομαδοσυγκεντρωτικά μοντέλα και, β) η μέθοδος project.

→ Ομαδοσυγκεντρωτικά μοντέλα
Σήμερα οι εκπαιδευτικοί στρέφονται όλο και περισσότερο σε συνεργατικές και ομαδικές 

μεθόδους, θεωρώντας ότι η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες μάθησης. Όπως προκύπτει από την εγχώρια βιβλιογραφία 
(Ανδρούσου/Μάγος, 2001, Τσιπλητάρης, 1998, Τριλιανός, 1998, κ.ά.) η εφαρμογή αυτών των 
μοντέλων στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης μπορεί να αποδώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, 
μεταξύ των οποίων, η τόνωση της αυτοπεποίθησης του «ξένου» και περιθωριοποιημένου μαθητή, η 
συναισθηματική του ασφάλεια, η συμμετοχή του στην ομάδα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η 
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη των κινήτρων για μάθηση. Επιμέρους 
τεχνικές όπως η αλληλοδιδακτική μέθοδος που εμπεριέχονται στα ομαδοσυνεργατικά μοντέλα 
μπορούν και αυτές να προσφέρουν, ανάλογα με την περίσταση, θετικά αποτελέσματα. Αλλά και η 
διεθνής βιβλιογραφία (Slavin & Maddlen 1979, Johnson & Johnon 1981, Cooper 1980, Ryan &
Wheeler 1977, στο Τριλιανός, 1998) έχει καταδείξει ότι η συνεργατική μάθηση παράγει 
περισσότερη «ακαδημαϊκή» μάθηση, ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των αδύνατων και των 
υπόλοιπων («κακών» και «καλών») μαθητών, ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και δημιουργεί 
καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της τάξης με πολυφυλετική σύνθεση, ενώ αποθαρρύνει την 
«κοινωνική προτίμηση» μεταξύ τους.

→ Η μέθοδος project
Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην σε βάθος έρευνα ενός θέματος από μια μικρή ομάδα 
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αλληλοαποδοχής και σεβασμού τόσο με έκδηλο όσο και με λανθάνοντα τρόπο, αφού «δεν αρκεί να 
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παιδιών ή και ολόκληρη την τάξη, με στόχο όχι τόσο την αναζήτηση σωστών απαντήσεων σε 
ερωτήσεις που έχουν τεθεί από το δάσκαλο, όσο την απόκτηση το δυνατόν περισσότερων 
πληροφοριών για το θέμα που διερευνάται. Σύμφωνα με τον Frey (1980, στο Μάγος, 
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book2/bib.html) το σχέδιο εργασίας (μέθοδος project), 
αποτελεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας που το περιεχόμενό της σχεδιάζεται, διαμορφώνεται 
και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων.

Ο Χρυσαφίδης (1994, στο Μάγος, http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book2/bib.html.)
ταυτίζει τη μέθοδο αυτή με τη βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, δηλαδή «ένα πλέγμα 
διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις σχετίζονται δηλαδή με 
ανάγκες, προβλήματα και απορίες του παιδιού που πηγάζουν από την καθημερινή ζωή καθώς και 
από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που του δημιουργούνται μέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου 
ζει και ενσωματώνεται». Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος project έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε 
σχολεία της χώρας μας, ιδιαίτερα σε προγράμματα που υιοθετούν τη διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης.

8 Συμπεράσματα
Όσον αφορά το ζήτημα της προσαρμογής των αλλοεθνών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, οι 

μαθητές αυτοί καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που φαίνεται να 
υποβαθμίζει ή και να αγνοεί τις ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Στο 
ζήτημα που προκύπτει για το ποιος τελικά θα προσαρμοστεί, οι μαθητές ή το εκπαιδευτικό 
σύστημα, οι κυβερνήσεις φαίνεται να επιλέγουν τη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή των αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών, πολιτική η οποία, όπως διαπιστώσαμε, έχει υψηλό τίμημα, 
καθόσον, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί τη βασική αιτία του εκπαιδευτικού και κατ' 
επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των μαθητών, ενώ παράλληλα στερεί και από το 
γηγενή μαθητικό πληθυσμό τις ευκαιρίες για την καλλιέργεια ενός σχολικού ήθους βασισμένου 
στις αρχές της πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι η 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη χώρα μας περιορίζεται στην εντατική διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού, ενώ απουσιάζουν προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης και 
αναλυτικά προγράμματα που αναγνωρίζουν τον πολιτισμό και τις αξίες των αλλόφωνων μαθητών.

Γενικότερα, το ελληνικό σχολείο καλείται στις μέρες μας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας, 
βασικών γνωρισμάτων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Για την εκπλήρωση του ρόλου 
αυτού χρειάζεται να υπερβεί τον παραδοσιακό, μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό του χαρακτήρα 
και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του με γνώμονα τον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα.

Κατά την άποψή μας το σχολείο των «ίσων ευκαιριών» θα παραμείνει ουτοπία αν δεν 
αλλάξει η στάση που καλλιεργεί απέναντι στη διαφορά. Αν αντί να συγκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται 
τη σύγκρουση, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου όπου θα αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και 
οπωσδήποτε χωρίς καμιά άρρητη ή υπόρρητη παραδοχή ότι «εμείς» (η πλειοψηφία), έχουμε τη 
«σωστή» αντίληψη. Από την άποψη αυτή πιστεύουμε ότι η σημερινή συγκυρία αποτελεί μια 
σημαντική ευκαιρία για να οργανώσουμε το ελληνικό σχολείο ως χώρο βιωματικής προσέγγισης 
μιας λογικής αναστοχαστικού χαρακτήρα, ικανής να ανιχνεύσει δυνατότητες κοινωνικής 
συνύπαρξης πέραν των ιστορικά δεδομένων και ιδεολογικά νονιμοποιημένων. Αν το ελληνικό 
σχολείο ενδιαφέρεται πραγματικά να κινηθεί μέσα σε μια τέτοια λογική θεωρούμε ότι δεν μπορεί 
να έχει ως αφετηρία των παιδαγωγικών του πρακτικών τις αφηρημένες εθνοτικές/πολιτισμικές 
διαφορές αλλά την πραγματικότητα ότι οι πολιτισμοί επιδέχονται διαφορετικούς προσδιορισμούς 
και ερμηνείες - ως αποτέλεσμα συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων - και ότι η συγκρότηση των 
ταυτοτήτων χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα των σημείων αναφοράς τους, από διαρκείς 
διαπραγματεύσεις και συνακόλουθα από μια ανοιχτή δομή.

Η άποψή μας είναι επομένως ότι υπάρχει ανάγκη για ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές, 
συντονισμένες αποφάσεις, προγραμματισμένες ενέργειες και διαφοροποιημένες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, προκειμένου το ελληνικό σχολείο να μετεξελιχθεί σε πραγματικά διαπολιτισμικό, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα.
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παιδιών ή και ολόκληρη την τάξη, με στόχο όχι τόσο την αναζήτηση σωστών απαντήσεων σε 
ερωτήσεις που έχουν τεθεί από το δάσκαλο, όσο την απόκτηση το δυνατόν περισσότερων 
πληροφοριών για το θέμα που διερευνάται. Σύμφωνα με τον Frey (1980, στο Μάγος, 
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book2/bib.html) το σχέδιο εργασίας (μέθοδος project), 
αποτελεί έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας που το περιεχόμενό της σχεδιάζεται, διαμορφώνεται 
και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων.

Ο Χρυσαφίδης (1994, στο Μάγος, http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book2/bib.html.)
ταυτίζει τη μέθοδο αυτή με τη βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, δηλαδή «ένα πλέγμα 
διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές καταστάσεις σχετίζονται δηλαδή με 
ανάγκες, προβλήματα και απορίες του παιδιού που πηγάζουν από την καθημερινή ζωή καθώς και 
από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που του δημιουργούνται μέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου 
ζει και ενσωματώνεται». Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος project έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε 
σχολεία της χώρας μας, ιδιαίτερα σε προγράμματα που υιοθετούν τη διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης.

8 Συμπεράσματα
Όσον αφορά το ζήτημα της προσαρμογής των αλλοεθνών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, οι 

μαθητές αυτοί καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που φαίνεται να 
υποβαθμίζει ή και να αγνοεί τις ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Στο 
ζήτημα που προκύπτει για το ποιος τελικά θα προσαρμοστεί, οι μαθητές ή το εκπαιδευτικό 
σύστημα, οι κυβερνήσεις φαίνεται να επιλέγουν τη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή των αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών, πολιτική η οποία, όπως διαπιστώσαμε, έχει υψηλό τίμημα, 
καθόσον, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί τη βασική αιτία του εκπαιδευτικού και κατ' 
επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των μαθητών, ενώ παράλληλα στερεί και από το 
γηγενή μαθητικό πληθυσμό τις ευκαιρίες για την καλλιέργεια ενός σχολικού ήθους βασισμένου 
στις αρχές της πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι η 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη χώρα μας περιορίζεται στην εντατική διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού, ενώ απουσιάζουν προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης και 
αναλυτικά προγράμματα που αναγνωρίζουν τον πολιτισμό και τις αξίες των αλλόφωνων μαθητών.

Γενικότερα, το ελληνικό σχολείο καλείται στις μέρες μας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας, 
βασικών γνωρισμάτων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Για την εκπλήρωση του ρόλου 
αυτού χρειάζεται να υπερβεί τον παραδοσιακό, μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό του χαρακτήρα 
και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του με γνώμονα τον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα.

Κατά την άποψή μας το σχολείο των «ίσων ευκαιριών» θα παραμείνει ουτοπία αν δεν 
αλλάξει η στάση που καλλιεργεί απέναντι στη διαφορά. Αν αντί να συγκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται 
τη σύγκρουση, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου όπου θα αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και 
οπωσδήποτε χωρίς καμιά άρρητη ή υπόρρητη παραδοχή ότι «εμείς» (η πλειοψηφία), έχουμε τη 
«σωστή» αντίληψη. Από την άποψη αυτή πιστεύουμε ότι η σημερινή συγκυρία αποτελεί μια 
σημαντική ευκαιρία για να οργανώσουμε το ελληνικό σχολείο ως χώρο βιωματικής προσέγγισης 
μιας λογικής αναστοχαστικού χαρακτήρα, ικανής να ανιχνεύσει δυνατότητες κοινωνικής 
συνύπαρξης πέραν των ιστορικά δεδομένων και ιδεολογικά νονιμοποιημένων. Αν το ελληνικό 
σχολείο ενδιαφέρεται πραγματικά να κινηθεί μέσα σε μια τέτοια λογική θεωρούμε ότι δεν μπορεί 
να έχει ως αφετηρία των παιδαγωγικών του πρακτικών τις αφηρημένες εθνοτικές/πολιτισμικές 
διαφορές αλλά την πραγματικότητα ότι οι πολιτισμοί επιδέχονται διαφορετικούς προσδιορισμούς 
και ερμηνείες - ως αποτέλεσμα συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων - και ότι η συγκρότηση των 
ταυτοτήτων χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα των σημείων αναφοράς τους, από διαρκείς 
διαπραγματεύσεις και συνακόλουθα από μια ανοιχτή δομή.

Η άποψή μας είναι επομένως ότι υπάρχει ανάγκη για ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές, 
συντονισμένες αποφάσεις, προγραμματισμένες ενέργειες και διαφοροποιημένες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, προκειμένου το ελληνικό σχολείο να μετεξελιχθεί σε πραγματικά διαπολιτισμικό, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα.
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Περίληψη
Η εκπαίδευση  οφείλει να παρέχει στους μαθητές τις ευκαιρίες να αναπτύσσουν τη 

συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική στο σύγχρονο 
πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Η λογοτεχνική ανάγνωση  επεξεργάζεται σχέσεις και 
συναισθήματα και καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη. O μαθητικός λογοτεχνικός όμιλος, 
όταν λειτουργεί με διαπολιτισμικό προσανατολισμό, διευρύνει τις δυνατότητες διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει  τη συμβολή  του μαθητικού 
λογοτεχνικού ομίλου στην καλλιέργεια  της ενσυναίσθησης, όπως υπαγορεύουν  οι ανάγκες της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας και το αίτημα για διαπολιτισμική μάθηση. Πρόκειται για 
βιβλιογραφική έρευνα, η οποία  συνδέει το μαθητικό λογοτεχνικό όμιλο με τη διαπολιτισμικότητα,
ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες που εμπεριέχουν ως  προς την κατεύθυνση,
της ενσυναίσθησης και της διαπολιτισμικής μάθησης. Ως συμβολή της εργασίας θεωρείται η 
ανάδειξη του ρόλου  του μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου με διαπολιτισμικό προσανατολισμό στην 
καλλιέργεια της  ενσυναίσθησης. 

Λέξεις Κλειδιά: ενσυναίσθηση, μαθητικός λογοτεχνικός  όμιλος, διαπολιτισμικότητα

1 Εισαγωγή 
Η πολυπολιτισμικότητα επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και συνιστά μια σημαντική

πρόκληση εξέλιξης για μια πιο δημοκρατική κοινωνία που θα στηρίζει την ισότιμη συνύπαρξη με 
την ετερότητα. Oι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν εκρηκτικά 
φαινόμενα ρατσισμού και επομένως να χειριστούν την ετερότητα, με τρόπο ώστε να αποφευχθούν 
οι συγκρούσεις και να ευνοηθεί η δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Η εκπαίδευση  
οφείλει να συμπεριλαμβάνει στους στόχους της τη διαπολιτισμική μάθηση, στο πλαίσιο της οποίας 
εντάσσεται η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και ειδικότερα η ενσυναίσθηση ως 
απαραίτητη επικοινωνιακή δεξιότητα. Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, καθώς αναδεικνύει και 
επεξεργάζεται σχέσεις και συναισθήματα, μπορεί να αυξήσει τις συμπεριφορές της ενσυναίσθησης 
και να εντείνει τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών. Η λογοτεχνική ανάγνωση ενταγμένη 
σε έναν μαθητικό όμιλο και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 
και αποβλέπει στη διαπολιτισμική μάθηση,  μπορεί να αποτελέσει  ένα γόνιμο πεδίο συνάντησης 
του εαυτού και του Άλλου και να διευρύνει τις δυνατότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας των 
μαθητών μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει  τη συμβολή  του 
μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου στην καλλιέργεια της δεξιότητας της ενσυναίσθησης, όπως 
υπαγορεύουν οι ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας και το αίτημα για 
διαπολιτισμική επικοινωνία και μάθηση. Πρόκειται για βιβλιογραφική έρευνα, η οποία συνδέει τη 
λειτουργία του μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου με το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον και τη  
διαπολιτισμικότητα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες που αυτός εμπεριέχει ως  
προς την κατεύθυνση της διαπολιτισμικής μάθησης και της ενσυναίσθησης. Ως συμβολή της 
εργασίας θεωρείται η ανάδειξη του ρόλου και της προσφοράς του μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου 
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Περίληψη
Η εκπαίδευση  οφείλει να παρέχει στους μαθητές τις ευκαιρίες να αναπτύσσουν τη 

συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική στο σύγχρονο 
πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Η λογοτεχνική ανάγνωση  επεξεργάζεται σχέσεις και 
συναισθήματα και καλλιεργεί τη συναισθηματική νοημοσύνη. O μαθητικός λογοτεχνικός όμιλος, 
όταν λειτουργεί με διαπολιτισμικό προσανατολισμό, διευρύνει τις δυνατότητες διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει  τη συμβολή  του μαθητικού 
λογοτεχνικού ομίλου στην καλλιέργεια  της ενσυναίσθησης, όπως υπαγορεύουν  οι ανάγκες της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας και το αίτημα για διαπολιτισμική μάθηση. Πρόκειται για 
βιβλιογραφική έρευνα, η οποία  συνδέει το μαθητικό λογοτεχνικό όμιλο με τη διαπολιτισμικότητα,
ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες που εμπεριέχουν ως  προς την κατεύθυνση,
της ενσυναίσθησης και της διαπολιτισμικής μάθησης. Ως συμβολή της εργασίας θεωρείται η 
ανάδειξη του ρόλου  του μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου με διαπολιτισμικό προσανατολισμό στην 
καλλιέργεια της  ενσυναίσθησης. 

Λέξεις Κλειδιά: ενσυναίσθηση, μαθητικός λογοτεχνικός  όμιλος, διαπολιτισμικότητα

1 Εισαγωγή 
Η πολυπολιτισμικότητα επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και συνιστά μια σημαντική

πρόκληση εξέλιξης για μια πιο δημοκρατική κοινωνία που θα στηρίζει την ισότιμη συνύπαρξη με 
την ετερότητα. Oι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν εκρηκτικά 
φαινόμενα ρατσισμού και επομένως να χειριστούν την ετερότητα, με τρόπο ώστε να αποφευχθούν 
οι συγκρούσεις και να ευνοηθεί η δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Η εκπαίδευση  
οφείλει να συμπεριλαμβάνει στους στόχους της τη διαπολιτισμική μάθηση, στο πλαίσιο της οποίας 
εντάσσεται η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και ειδικότερα η ενσυναίσθηση ως 
απαραίτητη επικοινωνιακή δεξιότητα. Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, καθώς αναδεικνύει και 
επεξεργάζεται σχέσεις και συναισθήματα, μπορεί να αυξήσει τις συμπεριφορές της ενσυναίσθησης 
και να εντείνει τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών. Η λογοτεχνική ανάγνωση ενταγμένη 
σε έναν μαθητικό όμιλο και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργεί με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 
και αποβλέπει στη διαπολιτισμική μάθηση,  μπορεί να αποτελέσει  ένα γόνιμο πεδίο συνάντησης 
του εαυτού και του Άλλου και να διευρύνει τις δυνατότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας των 
μαθητών μεταξύ τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει  τη συμβολή  του 
μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου στην καλλιέργεια της δεξιότητας της ενσυναίσθησης, όπως 
υπαγορεύουν οι ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας και το αίτημα για 
διαπολιτισμική επικοινωνία και μάθηση. Πρόκειται για βιβλιογραφική έρευνα, η οποία συνδέει τη 
λειτουργία του μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου με το πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον και τη  
διαπολιτισμικότητα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες που αυτός εμπεριέχει ως  
προς την κατεύθυνση της διαπολιτισμικής μάθησης και της ενσυναίσθησης. Ως συμβολή της 
εργασίας θεωρείται η ανάδειξη του ρόλου και της προσφοράς του μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου 
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με διαπολιτισμικό προσανατολισμό στην καλλιέργεια της βασικής επικοινωνιακής δεξιότητας της 
ενσυναίσθησης. 

2 Διαπολιτισμική Μάθηση
Καθώς οι διαπολιτισμικές επαφές και εμπειρίες είναι περισσότερο συχνές και καθοριστικές, 

η διαπολιτισμική μάθηση καταλαμβάνει  σταθερή θέση στη σύγχρονη παιδαγωγική συζήτηση 
(Πανταζής, 2005), προετοιμάζοντας το δρόμο για μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία 
άνθρωποι διαφορετικής εθνικής προέλευσης θα συμβιώνουν μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον. Ο 
όρος διαπολιτισμική μάθηση περιλαμβάνει την κοινή μάθηση ανθρώπων διαφορετικής εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής (Kiper, 1992). Είναι η μάθηση που σχετίζεται με διαπολιτισμικές εμπειρίες 
και σχέσεις και δηλώνει μια δυναμική διαδικασία αμοιβαιότητας, κατά την οποία ο ένας μαθαίνει 
από τον άλλο (Μάρκου, 1998).

Στο επίκεντρο της διαπολιτισμικής μάθησης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι 
αναπτύσσουν τις αντιλήψεις, τους στοχασμούς και τις θέσεις τους εν μέσω διαπολιτισμικών 
συσχετισμών. Διέπεται από αρχές όπως: η υπερνίκηση εθνοκεντρικών αντιλήψεων, η καλλιέργεια 
συνεργατικών και ισότιμων σχέσεων, η ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων ζωής, η ανάπτυξη ατομικών 
ή συλλογικών τρόπων δράσης, ενώ στη σκέψη κάποιων ερευνητών συνδέεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις οικουμενικές και δημοκρατικές αξίες. Βασικοί σκοποί της  είναι: α) η 
κατανόηση του «ξένου» ως γνωστικής και ηθικής κατηγορίας, η οποία προετοιμάζει τους μαθητές 
να αποδέχονται την ετερότητα (Πανταζής, 2002. 2005), β) η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση 
των  μαθητών με  προοπτικές προσέγγισης, ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου που διαφέρουν 
σημαντικά από τις δικές τους (Duncker, 2009).

Η διαπολιτισμική μάθηση θεωρείται απαραίτητη, γιατί, εκτός των άλλων, προωθεί την 
πολλαπλή οπτική εστιάζοντας στο άτομο, στον πολιτισμό και στην αλληλεπίδραση. Επιδιώκει όχι 
μόνο την κατανόηση ή το σεβασμό της διαφορετικής ερμηνείας του κόσμου αλλά και την αλλαγή 
οπτικής, με το μαθητή να αντιλαμβάνεται τον απέναντι ως πολιτισμικά διαφορετικό και αφού 
εισέλθει σε μια διαδικασία  εκ νέου ανακάλυψης του εαυτού, να αναστοχαστεί τις προσωπικές 
ιδεολογικές του θέσεις  και προκαταλήψεις (Borrelli, 2007). Επιπλέον, μέσω της διαπολιτισμικής 
μάθησης οικοδομείται πολιτισμική γνώση, η οποία δεν προκύπτει απλώς από την παροχή 
πληροφοριών για τους πολιτισμούς των άλλων, αλλά εφόσον οι μαθητές παράγουν γνώση και 
πολιτισμό μέσω της αυτενέργειας και της ομαδικής συνεργασίας (Κοσσυβάκη, 2002).

3 Ενσυναίσθηση
H ενσυναίσθηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα της συναισθηματικής ανάπτυξης και

αγωγής (Gardner, 1999. Goleman, 2011. Gottman, 2011). Είναι μία από τις βασικές  ικανότητες  
που συγκροτούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία  καθορίζει  σε μεγάλο βαθμό την 
ευημερία των ατόμων και συνιστά ένα  εντελώς διαφορετικό είδος ευφυΐας. Η συναισθηματική 
νοημοσύνη συμπεριλαμβάνει την ενσυναίσθηση, την κατανόηση του εαυτού, τον έλεγχο των 
παρορμήσεων και τις κοινωνικές δεξιότητες (Goleman, 2011). Η ενσυναίσθηση  ως  
χαρακτηριστικό της διαπροσωπικής νοημοσύνης (Gardner, 1999) είναι η ικανότητα να μπορούμε 
να τοποθετηθούμε στη θέση του άλλου, να κατανοούμε τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του ή τη 
θέση στην οποία βρίσκεται, χωρίς να αλλοιώνονται τα στοιχεία της δικής μας προσωπικότητας 
(Hoffman, 2000). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να διδαχθεί και η συναισθηματική αγωγή/εκπαίδευση 
εξοπλίζει το παιδί με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του (Coleman, 2011). Αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση μαθαίνει να ενδιαφέρεται 
για τους άλλους και να χρησιμοποιεί ανάλογη  στάση και στην ενήλικη ζωή του. Όταν το παιδί 
αποκτά την ικανότητα να ταυτίζεται συναισθηματικά με άλλους, διευκολύνεται η υιοθέτηση  
ηθικών αξιών (Damon, 1988).  Η ενσυναίσθηση συνιστά, επομένως, πολύτιμη ικανότητα, καθώς 

συμβάλλει στην επικοινωνία, ενισχύει την εμπιστοσύνη και βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων 
(Gibbs, 2003). 

3.1 Διαπολιτισμική μάθηση  και  ενσυναίσθηση
Η διαπολιτισμική μάθηση επιζητεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων οι οποίες είναι σημαντικές για την επίτευξή της. Η ενσυναίσθηση, ως δεξιότητα 
γνωστικής και συναισθηματικής τοποθέτησης του «εγώ» στη θέση του «άλλου», αποτελεί βασικό 
στόχο της διαπολιτισμικής μάθησης. Η καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν βαθύτερα και αντικειμενικότερα τις στάσεις και τις συμπεριφορές των πολιτισμικά 
διαφορετικών. Η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη δεξιότητα για κάθε επιτυχημένη διαπολιτισμική 
επαφή και επικοινωνία, χωρίς να είναι και η μοναδική (Γκόβαρης, 2001). Αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο της διαπολιτισμικής ικανότητας που επιτρέπει στα άτομα να αναγνωρίζουν στην 
πολιτισμική διαφορά τη μεταβολή ως φυσική εξέλιξη και να τοποθετούνται δημιουργικά απέναντί 
της. Τότε το άτομο είναι έτοιμο να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του Άλλου, χωρίς να χάνει 
την ταυτότητά του (Κανακίδου, Παπαγιάννη, 2003). 

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης συμβάλλει στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία 
των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών μεταξύ τους. Ενσυναίσθηση, ωστόσο, δεν είναι η διάθεση
να τοποθετηθούμε στη θέση του διαφορετικού και να τον συμπονέσουμε, επειδή συχνά αποτελεί 
θύμα ρατσισμού, αλλά ουσιαστική ενασχόληση μαζί του  και κριτική ενασχόληση με τον εαυτό 
μας. Είναι η ικανότητα κριτικής αντιπαράθεσης με τις κοινωνικές διεργασίες που επιφέρουν το 
στιγματισμό των πολιτισμικά διαφορετικών και η ικανότητα αναγνώρισης των Άλλων όχι ως 
ξένων, αλλά ως συγκεκριμένων προσώπων (Γκόβαρης,  2001).

3.2 Μαθητικοί όμιλοι - λογοτεχνική ανάγνωση - διαπολιτισμική μάθηση  και ενσυναίσθηση
Οι μαθητικοί όμιλοι, ως νέος θεσμός στη δημόσια εκπαίδευση (νόμος 3966/2011),

αποσκοπούν αφενός στο να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις των μαθητών  σε 
κάποιους τομείς και αφετέρου στο να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να ασχοληθούν με 
τομείς που τους θεωρούν ενδιαφέροντες, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό στο πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράμματος. Λειτουργούν δύο έως τέσσερις διδακτικές ώρες, μία με δύο φορές την 
εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων.  

Οι μαθητικοί όμιλοι αποτελούν καινοτόμο δράση και καλή πρακτική που συμβάλλει 
πολλαπλώς στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου. Ωφελούν ποικιλοτρόπως τους 
μαθητές, καθώς τους ενεργοποιούν και τους ωθούν σε ανάληψη πρωτοβουλιών. Συμβάλλουν στη 
δημιουργία σχέσεων, στη συνεργασία και στην επικοινωνία. Ενδυναμώνουν τους μαθητές,
ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και τονώνοντας το αυτοσυναίσθημά τους. Λειτουργούν ενωτικά,
προσφέροντας την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ομάδα με κοινές προσδοκίες, αξίες και  στόχους. 
Βελτιώνουν το σχολικό  κλίμα συμβάλλοντας στην εμπέδωση αξιών, όπως ο  σεβασμός και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας, και συγκροτούν έναν πυρήνα διάχυσης ανθρωπιστικών αξιών σε 
όλο το σχολείο. Αποτελούν, επιπλέον, αφορμή για επισκέψεις  πνευματικών εξωσχολικών χώρων, 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Ο ρόλος που διαδραματίζει η λογοτεχνία, από την πλευρά της, είναι πολλαπλά σημαντικός, 
καθώς δεν προσκαλεί απλώς  «…σε μια καθαρή πράξη πνευματικής γνωστικότητας αλλά σε μια 
πράξη συγκινησιακής μέθεξης που ενεργοποιεί την ολότητα του προσώπου» (Doubrovsky, 1985 :
17).  Προσφέρει αισθητική συγκίνηση,  καλλιεργεί το λόγο και τη φαντασία, προωθεί τη 
φιλαναγνωσία, ευαισθητοποιεί. Επιπλέον, ιεραρχεί και καθορίζει αξιακές  προτεραιότητες, 
παιδαγωγεί και επηρεάζει άτομα και κοινωνίες. Η λογοτεχνία  «οδηγεί την ανθρώπινη και 
κοινωνική συνείδηση πέρα από τους περιορισμένους φραγμούς της καθημερινής καθήλωσης και 
αλλοτρίωσης» (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2001:12) και ως ένας από τους διαμορφωτικούς παράγοντες 
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με διαπολιτισμικό προσανατολισμό στην καλλιέργεια της βασικής επικοινωνιακής δεξιότητας της 
ενσυναίσθησης. 

2 Διαπολιτισμική Μάθηση
Καθώς οι διαπολιτισμικές επαφές και εμπειρίες είναι περισσότερο συχνές και καθοριστικές, 

η διαπολιτισμική μάθηση καταλαμβάνει  σταθερή θέση στη σύγχρονη παιδαγωγική συζήτηση 
(Πανταζής, 2005), προετοιμάζοντας το δρόμο για μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία 
άνθρωποι διαφορετικής εθνικής προέλευσης θα συμβιώνουν μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον. Ο 
όρος διαπολιτισμική μάθηση περιλαμβάνει την κοινή μάθηση ανθρώπων διαφορετικής εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής (Kiper, 1992). Είναι η μάθηση που σχετίζεται με διαπολιτισμικές εμπειρίες 
και σχέσεις και δηλώνει μια δυναμική διαδικασία αμοιβαιότητας, κατά την οποία ο ένας μαθαίνει 
από τον άλλο (Μάρκου, 1998).

Στο επίκεντρο της διαπολιτισμικής μάθησης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι 
αναπτύσσουν τις αντιλήψεις, τους στοχασμούς και τις θέσεις τους εν μέσω διαπολιτισμικών 
συσχετισμών. Διέπεται από αρχές όπως: η υπερνίκηση εθνοκεντρικών αντιλήψεων, η καλλιέργεια 
συνεργατικών και ισότιμων σχέσεων, η ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων ζωής, η ανάπτυξη ατομικών 
ή συλλογικών τρόπων δράσης, ενώ στη σκέψη κάποιων ερευνητών συνδέεται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις οικουμενικές και δημοκρατικές αξίες. Βασικοί σκοποί της  είναι: α) η 
κατανόηση του «ξένου» ως γνωστικής και ηθικής κατηγορίας, η οποία προετοιμάζει τους μαθητές 
να αποδέχονται την ετερότητα (Πανταζής, 2002. 2005), β) η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση 
των  μαθητών με  προοπτικές προσέγγισης, ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου που διαφέρουν 
σημαντικά από τις δικές τους (Duncker, 2009).

Η διαπολιτισμική μάθηση θεωρείται απαραίτητη, γιατί, εκτός των άλλων, προωθεί την 
πολλαπλή οπτική εστιάζοντας στο άτομο, στον πολιτισμό και στην αλληλεπίδραση. Επιδιώκει όχι 
μόνο την κατανόηση ή το σεβασμό της διαφορετικής ερμηνείας του κόσμου αλλά και την αλλαγή 
οπτικής, με το μαθητή να αντιλαμβάνεται τον απέναντι ως πολιτισμικά διαφορετικό και αφού 
εισέλθει σε μια διαδικασία  εκ νέου ανακάλυψης του εαυτού, να αναστοχαστεί τις προσωπικές 
ιδεολογικές του θέσεις  και προκαταλήψεις (Borrelli, 2007). Επιπλέον, μέσω της διαπολιτισμικής 
μάθησης οικοδομείται πολιτισμική γνώση, η οποία δεν προκύπτει απλώς από την παροχή 
πληροφοριών για τους πολιτισμούς των άλλων, αλλά εφόσον οι μαθητές παράγουν γνώση και 
πολιτισμό μέσω της αυτενέργειας και της ομαδικής συνεργασίας (Κοσσυβάκη, 2002).

3 Ενσυναίσθηση
H ενσυναίσθηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα της συναισθηματικής ανάπτυξης και

αγωγής (Gardner, 1999. Goleman, 2011. Gottman, 2011). Είναι μία από τις βασικές  ικανότητες  
που συγκροτούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία  καθορίζει  σε μεγάλο βαθμό την 
ευημερία των ατόμων και συνιστά ένα  εντελώς διαφορετικό είδος ευφυΐας. Η συναισθηματική 
νοημοσύνη συμπεριλαμβάνει την ενσυναίσθηση, την κατανόηση του εαυτού, τον έλεγχο των 
παρορμήσεων και τις κοινωνικές δεξιότητες (Goleman, 2011). Η ενσυναίσθηση  ως  
χαρακτηριστικό της διαπροσωπικής νοημοσύνης (Gardner, 1999) είναι η ικανότητα να μπορούμε 
να τοποθετηθούμε στη θέση του άλλου, να κατανοούμε τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του ή τη 
θέση στην οποία βρίσκεται, χωρίς να αλλοιώνονται τα στοιχεία της δικής μας προσωπικότητας 
(Hoffman, 2000). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να διδαχθεί και η συναισθηματική αγωγή/εκπαίδευση 
εξοπλίζει το παιδί με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του (Coleman, 2011). Αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση μαθαίνει να ενδιαφέρεται 
για τους άλλους και να χρησιμοποιεί ανάλογη  στάση και στην ενήλικη ζωή του. Όταν το παιδί 
αποκτά την ικανότητα να ταυτίζεται συναισθηματικά με άλλους, διευκολύνεται η υιοθέτηση  
ηθικών αξιών (Damon, 1988).  Η ενσυναίσθηση συνιστά, επομένως, πολύτιμη ικανότητα, καθώς 

συμβάλλει στην επικοινωνία, ενισχύει την εμπιστοσύνη και βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων 
(Gibbs, 2003). 

3.1 Διαπολιτισμική μάθηση  και  ενσυναίσθηση
Η διαπολιτισμική μάθηση επιζητεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων οι οποίες είναι σημαντικές για την επίτευξή της. Η ενσυναίσθηση, ως δεξιότητα 
γνωστικής και συναισθηματικής τοποθέτησης του «εγώ» στη θέση του «άλλου», αποτελεί βασικό 
στόχο της διαπολιτισμικής μάθησης. Η καλλιέργεια αυτής της δεξιότητας βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν βαθύτερα και αντικειμενικότερα τις στάσεις και τις συμπεριφορές των πολιτισμικά 
διαφορετικών. Η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη δεξιότητα για κάθε επιτυχημένη διαπολιτισμική 
επαφή και επικοινωνία, χωρίς να είναι και η μοναδική (Γκόβαρης, 2001). Αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο της διαπολιτισμικής ικανότητας που επιτρέπει στα άτομα να αναγνωρίζουν στην 
πολιτισμική διαφορά τη μεταβολή ως φυσική εξέλιξη και να τοποθετούνται δημιουργικά απέναντί 
της. Τότε το άτομο είναι έτοιμο να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του Άλλου, χωρίς να χάνει 
την ταυτότητά του (Κανακίδου, Παπαγιάννη, 2003). 

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης συμβάλλει στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία 
των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών μεταξύ τους. Ενσυναίσθηση, ωστόσο, δεν είναι η διάθεση
να τοποθετηθούμε στη θέση του διαφορετικού και να τον συμπονέσουμε, επειδή συχνά αποτελεί 
θύμα ρατσισμού, αλλά ουσιαστική ενασχόληση μαζί του  και κριτική ενασχόληση με τον εαυτό 
μας. Είναι η ικανότητα κριτικής αντιπαράθεσης με τις κοινωνικές διεργασίες που επιφέρουν το 
στιγματισμό των πολιτισμικά διαφορετικών και η ικανότητα αναγνώρισης των Άλλων όχι ως 
ξένων, αλλά ως συγκεκριμένων προσώπων (Γκόβαρης,  2001).

3.2 Μαθητικοί όμιλοι - λογοτεχνική ανάγνωση - διαπολιτισμική μάθηση  και ενσυναίσθηση
Οι μαθητικοί όμιλοι, ως νέος θεσμός στη δημόσια εκπαίδευση (νόμος 3966/2011),

αποσκοπούν αφενός στο να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις των μαθητών  σε 
κάποιους τομείς και αφετέρου στο να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να ασχοληθούν με 
τομείς που τους θεωρούν ενδιαφέροντες, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό στο πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράμματος. Λειτουργούν δύο έως τέσσερις διδακτικές ώρες, μία με δύο φορές την 
εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων.  

Οι μαθητικοί όμιλοι αποτελούν καινοτόμο δράση και καλή πρακτική που συμβάλλει 
πολλαπλώς στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου. Ωφελούν ποικιλοτρόπως τους 
μαθητές, καθώς τους ενεργοποιούν και τους ωθούν σε ανάληψη πρωτοβουλιών. Συμβάλλουν στη 
δημιουργία σχέσεων, στη συνεργασία και στην επικοινωνία. Ενδυναμώνουν τους μαθητές,
ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και τονώνοντας το αυτοσυναίσθημά τους. Λειτουργούν ενωτικά,
προσφέροντας την αίσθηση του «ανήκειν» σε μια ομάδα με κοινές προσδοκίες, αξίες και  στόχους. 
Βελτιώνουν το σχολικό  κλίμα συμβάλλοντας στην εμπέδωση αξιών, όπως ο  σεβασμός και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας, και συγκροτούν έναν πυρήνα διάχυσης ανθρωπιστικών αξιών σε 
όλο το σχολείο. Αποτελούν, επιπλέον, αφορμή για επισκέψεις  πνευματικών εξωσχολικών χώρων, 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Ο ρόλος που διαδραματίζει η λογοτεχνία, από την πλευρά της, είναι πολλαπλά σημαντικός, 
καθώς δεν προσκαλεί απλώς  «…σε μια καθαρή πράξη πνευματικής γνωστικότητας αλλά σε μια 
πράξη συγκινησιακής μέθεξης που ενεργοποιεί την ολότητα του προσώπου» (Doubrovsky, 1985 :
17).  Προσφέρει αισθητική συγκίνηση,  καλλιεργεί το λόγο και τη φαντασία, προωθεί τη 
φιλαναγνωσία, ευαισθητοποιεί. Επιπλέον, ιεραρχεί και καθορίζει αξιακές  προτεραιότητες, 
παιδαγωγεί και επηρεάζει άτομα και κοινωνίες. Η λογοτεχνία  «οδηγεί την ανθρώπινη και 
κοινωνική συνείδηση πέρα από τους περιορισμένους φραγμούς της καθημερινής καθήλωσης και 
αλλοτρίωσης» (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2001:12) και ως ένας από τους διαμορφωτικούς παράγοντες 
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της κοινωνίας «συμβάλλει στη χειραφέτηση του ανθρώπου από τις δεσμεύσεις που η φύση, η 
θρησκεία και η κοινωνία του επιβάλλουν» (Jauss, 1995: 91).

Η λογοτεχνική ανάγνωση, όταν τεθεί στο επίκεντρο ενός μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου, 
μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη συγκρότηση μιας ενδοσχολικής αναγνωστικής κοινότητας, 
όπου τα μέλη της θα μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες, θα καλλιεργούν τη 
φιλαναγνωσία και θα ανακαλύπτουν τον εαυτό και τον Άλλο. Με την ιδιότητά της να αναδεικνύει 
τη συναισθηματική πλευρά της ανθρώπινης φύσης, η λογοτεχνία μπορεί να έχει σημαντική 
συμβολή στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, καθώς συνιστά  θαυμάσιο εργαλείο ανάπτυξης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών (Gottman, 2011). Η τέχνη, εξάλλου, είναι εκείνη που 
έχει την προνομιακή δυνατότητα να «…αποσπάσει το Εγώ από το φυσικό εαυτό του και την 
ιδιοτέλεια της ταυτότητάς του και να το μεταφέρει στη θέση του Άλλου» (Τσιλιμένη, 2003: 25).

Ιδιαίτερα στο σύγχρονο  πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, η ενασχόληση με τη 
λογοτεχνία διευκολύνει την αυτογνωσία και την ετερογνωσία. Ειδικότερα, η αξιοποίηση της 
ποιοτικής «πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας» που εστιάζει στην πραγματικότητα των ποικίλων 
πολιτισμών (Rochman, 1993), συμβάλλει στον περιορισμό του πολιτισμικού εθνοκεντρισμού, στη 
διαπολιτισμική κατανόηση, στη συνάντηση με ποικιλόμορφες οπτικές γωνίες (Yocota, 1993. Louie,
2006), στην καταπολέμηση στερεoτύπων και προκαταλήψεων (Landt, 2006) και άρα αποτελεί 
γόνιμο πεδίο διαπολιτισμικής μάθησης.

Επιπλέον, κείμενα κατάλληλα για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας μπορούν να 
καλλιεργήσουν  την ενσυναίσθηση, καθώς αναγνωρίζουν και αξιώνουν τη συνεισφορά όλων των 
λαών (Κανατσούλη, 2005), ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούν τα παιδιά σε θέματα πολιτισμικής 
διαφοράς, όπως για παράδειγμα, για τη δυστυχία του να είσαι ο διαφορετικός που νιώθει αρνητικά 
συναισθήματα και βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό (Γιαννικοπούλου, 2007). Για το λόγο αυτό, σε 
προτεινόμενα διαπολιτισμικά προγράμματα σπουδών, στους στόχους των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται και η ενσυναίσθηση,  η ανάγνωση  κειμένων από και για τα μέλη των ποικίλων 
πολιτισμών κατέχει κεντρική θέση (Tiedt, Tiedt, 1992). Στην κατεύθυνση αυτή, μπορεί να 
συμβάλλει και η «μεταναστευτική λογοτεχνία», η οποία περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα από
και σε μικρότερο βαθμό για τους μετανάστες και ως λογοτεχνία που «…πραγματεύεται την 
αντιπαράθεση ή το πάντρεμα ετέρου και οικείου, σκιαγραφεί υβριδικές ταυτότητες και έχει τις 
ρίζες της στο μεταναστευτικό φαινόμενο» (Μπλιούμη, 2004: 80), μπορεί να αποτελέσει γόνιμο 
έδαφος  για  διαπολιτισμική μάθηση και ενσυναίσθηση. 

4 Προτάσεις για τη λειτουργία μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου με διαπολιτισμικό 
προσανατολισμό

Το σχολείο στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές συνθήκες  είναι απαραίτητο να λειτουργεί 
ευνοώντας πρακτικές αποδοχής και κατανόησης του πολιτισμού των μεταναστών, σε συνδυασμό με 
την παροχή δυνατοτήτων ισότιμης συμμετοχής τους. Ένας μαθητικός λογοτεχνικός όμιλος με 
πολυπολιτισμική σύνθεση μπορεί να καταστεί ένας πιο ανοιχτός, ελεύθερος και δημιουργικός 
διαλογικός χώρος συνάντησης πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και να λειτουργεί με βάση 
αρχές και στόχους που συνάδουν με το διαπολιτισμικό προσανατολισμό στην εκπαίδευση, 
αξιοποιώντας δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση. 

Αρχές
α) Διαπολιτισμικότητα: σύμφωνα με την αρχή αυτή ο όμιλος προάγει τη διαδικασία συνάντησης, 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στο πνεύμα
του αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού (Μάρκου,  Παρθένης, 2011).
β) Αναγνώριση: οι πολιτισμικές εμπειρίες των Άλλων δεν αγνοούνται και δεν υποτιμώνται. Η 
ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως απειλή ή στίγμα, αλλά ως δυναμικό  στοιχείο που αξιοποιείται 

χωρίς να υπερτονίζεται, να αποσιωπάται ή να ισοπεδώνεται. Ο διαλογικός χώρος του ομίλου
εξασφαλίζει δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής σε όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης.

Στόχοι
α) Γνωστικοί: να έρθουν τα μέλη του ομίλου σε επαφή με τη λογοτεχνία που τους αφορά (παιδική, 
εφηβική, «πολυπολιτισμική», «μεταναστευτική»), να αντλήσουν νοήματα από τα κείμενα,  να 
αντιληφθούν την αξία της τέχνης ως δημιουργικού μέσου έκφρασης και επικοινωνίας. Ειδικότερος 
στόχος του ομίλου είναι η διαπολιτισμική μάθηση. Στην κατεύθυνση αυτή, μαθαίνω σημαίνει 
συνάπτω καινούρια σχέση με τον εαυτό μου, τον κόσμο, τον Άλλο. Με όχημα τα λογοτεχνικά 
κείμενα, τα μέλη μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο,  σε ένα ταξίδι ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων 
και συναισθημάτων. Έτσι, μαθαίνουν συνάπτοντας αλληλεπιδραστικές σχέσεις και εμπεδώνουν 
αξίες που αντίκεινται σε φαινόμενα ρατσισμού και προσβολής της αξιοπρέπειας του ατόμου.
β) Δεξιοτήτων: να προσεγγίζουν κριτικά και δημιουργικά τα λογοτεχνικά κείμενα, να λειτουργούν
σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, να  εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα που τους 
προκαλούνται. Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή, τις εικαστικές τέχνες και θεατρικές τεχνικές,
να αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατικές ικανότητες.
γ) Στάσεων και συμπεριφορών: να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα όπως η διαφορετικότητα,  ο 
ρατσισμός, η μετανάστευση, να καλλιεργήσουν την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση. Το 
σχολείο είναι σύστημα σχέσεων και επειδή «αυτό που είμαστε είναι επίσης το αποτέλεσμα των 
σχέσεων με τους άλλους, της θέσης μας ανάμεσά τους» (Verbunt, 2001: 45), η καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης συμβάλλει στη δόμηση ποιοτικών σχέσεων και όχι συγκρουσιακών, απαραίτητων 
σε κάθε περιβάλλον, ιδιαίτερα όμως σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Τα μέλη του ομίλου με 
αφετηρία τα κείμενα,  επικοινωνούν μέσω της λογοτεχνίας με «φωνές» από άλλες κουλτούρες, 
μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό, συνάπτοντας βαθύτερες διαπολιτισμικές σχέσεις. 
Εξάλλου, ο επικοινωνιακός  είναι ο κυρίαρχος ρόλος της τέχνης.

Μέσα επίτευξης των στόχων
Με άξονα τις παραπάνω αρχές και για την επίτευξη των αναφερθέντων στόχων, 

αξιοποιούνται διαπολιτισμικά κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα και υπό το πρίσμα κριτικών 
διαπολιτισμικών ερωτημάτων. Με άλλα λόγια, προτείνονται λογοτεχνικά κείμενα «ανοιχτά» που 
επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, επιτρέποντας σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στη 
διαδικασία νοηματοδότησης, και υποβάλλονται ερωτήματα  «ανοιχτά» που οδηγούν σε σκέψη και 
αμφισβήτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων. Αξιοποιούνται, επομένως, βιβλία από πολλές 
διαφορετικές χώρες,  από τις χώρες προέλευσης των μαθητών, παλιότερα αλλά και σύγχρονα, από 
την  «πολυπολιτισμική» και τη «μεταναστευτική» λογοτεχνία, κείμενα στα οποία τα ίδια τα παιδιά-
μετανάστες αφηγούνται τις εμπειρίες από τη ζωή τους στη χώρα υποδοχής.

Μέθοδοι 
Οι αρχές και οι στόχοι του διαπολιτισμικού ομίλου υπηρετούνται και επιδιώκονται από ένα 

πλαίσιο ποικίλων μεθόδων, όπως η ομαδοσυνεργατική, η διερευνητική και η βιωματική μέθοδος
αλλά και τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος που συμβάλλουν συνολικά στη διαπολιτισμική 
συνάντηση, μάθηση και ενσυναίσθηση (Slavin, 1983. Manning, Lucking, 1991. Άλκηστις, 2008.
Γκόβαρης, 2002 ).

Οι δραστηριότητες ενδεικτικά μπορεί να είναι:

a) Δραστηριότητες συγκρότησης, γνωριμίας, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης της ομάδας: Στην 
πρώτη συνάντηση, για παράδειγμα, στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, οι μαθητές μαζί με 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό καταγράφουν τις προσδοκίες τους, προσδιορίζουν από κοινού τους 
στόχους της ομάδας και τα μέσα επίτευξης τους , συνάπτουν συμβόλαιο  για κανόνες λειτουργίας, 
υποχρεώσεις και αξίες, όπως: σεβασμός, αλληλεγγύη, ελευθερία έκφρασης, συνεργασία, αποδοχή 
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της κοινωνίας «συμβάλλει στη χειραφέτηση του ανθρώπου από τις δεσμεύσεις που η φύση, η 
θρησκεία και η κοινωνία του επιβάλλουν» (Jauss, 1995: 91).

Η λογοτεχνική ανάγνωση, όταν τεθεί στο επίκεντρο ενός μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου, 
μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη συγκρότηση μιας ενδοσχολικής αναγνωστικής κοινότητας, 
όπου τα μέλη της θα μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες, θα καλλιεργούν τη 
φιλαναγνωσία και θα ανακαλύπτουν τον εαυτό και τον Άλλο. Με την ιδιότητά της να αναδεικνύει 
τη συναισθηματική πλευρά της ανθρώπινης φύσης, η λογοτεχνία μπορεί να έχει σημαντική 
συμβολή στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, καθώς συνιστά  θαυμάσιο εργαλείο ανάπτυξης της 
συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών (Gottman, 2011). Η τέχνη, εξάλλου, είναι εκείνη που 
έχει την προνομιακή δυνατότητα να «…αποσπάσει το Εγώ από το φυσικό εαυτό του και την 
ιδιοτέλεια της ταυτότητάς του και να το μεταφέρει στη θέση του Άλλου» (Τσιλιμένη, 2003: 25).

Ιδιαίτερα στο σύγχρονο  πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον, η ενασχόληση με τη 
λογοτεχνία διευκολύνει την αυτογνωσία και την ετερογνωσία. Ειδικότερα, η αξιοποίηση της 
ποιοτικής «πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας» που εστιάζει στην πραγματικότητα των ποικίλων 
πολιτισμών (Rochman, 1993), συμβάλλει στον περιορισμό του πολιτισμικού εθνοκεντρισμού, στη 
διαπολιτισμική κατανόηση, στη συνάντηση με ποικιλόμορφες οπτικές γωνίες (Yocota, 1993. Louie,
2006), στην καταπολέμηση στερεoτύπων και προκαταλήψεων (Landt, 2006) και άρα αποτελεί 
γόνιμο πεδίο διαπολιτισμικής μάθησης.

Επιπλέον, κείμενα κατάλληλα για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας μπορούν να 
καλλιεργήσουν  την ενσυναίσθηση, καθώς αναγνωρίζουν και αξιώνουν τη συνεισφορά όλων των 
λαών (Κανατσούλη, 2005), ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούν τα παιδιά σε θέματα πολιτισμικής 
διαφοράς, όπως για παράδειγμα, για τη δυστυχία του να είσαι ο διαφορετικός που νιώθει αρνητικά 
συναισθήματα και βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό (Γιαννικοπούλου, 2007). Για το λόγο αυτό, σε 
προτεινόμενα διαπολιτισμικά προγράμματα σπουδών, στους στόχους των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται και η ενσυναίσθηση,  η ανάγνωση  κειμένων από και για τα μέλη των ποικίλων 
πολιτισμών κατέχει κεντρική θέση (Tiedt, Tiedt, 1992). Στην κατεύθυνση αυτή, μπορεί να 
συμβάλλει και η «μεταναστευτική λογοτεχνία», η οποία περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα από
και σε μικρότερο βαθμό για τους μετανάστες και ως λογοτεχνία που «…πραγματεύεται την 
αντιπαράθεση ή το πάντρεμα ετέρου και οικείου, σκιαγραφεί υβριδικές ταυτότητες και έχει τις 
ρίζες της στο μεταναστευτικό φαινόμενο» (Μπλιούμη, 2004: 80), μπορεί να αποτελέσει γόνιμο 
έδαφος  για  διαπολιτισμική μάθηση και ενσυναίσθηση. 

4 Προτάσεις για τη λειτουργία μαθητικού λογοτεχνικού ομίλου με διαπολιτισμικό 
προσανατολισμό

Το σχολείο στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές συνθήκες  είναι απαραίτητο να λειτουργεί 
ευνοώντας πρακτικές αποδοχής και κατανόησης του πολιτισμού των μεταναστών, σε συνδυασμό με 
την παροχή δυνατοτήτων ισότιμης συμμετοχής τους. Ένας μαθητικός λογοτεχνικός όμιλος με 
πολυπολιτισμική σύνθεση μπορεί να καταστεί ένας πιο ανοιχτός, ελεύθερος και δημιουργικός 
διαλογικός χώρος συνάντησης πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών και να λειτουργεί με βάση 
αρχές και στόχους που συνάδουν με το διαπολιτισμικό προσανατολισμό στην εκπαίδευση, 
αξιοποιώντας δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση. 

Αρχές
α) Διαπολιτισμικότητα: σύμφωνα με την αρχή αυτή ο όμιλος προάγει τη διαδικασία συνάντησης, 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, στο πνεύμα
του αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού (Μάρκου,  Παρθένης, 2011).
β) Αναγνώριση: οι πολιτισμικές εμπειρίες των Άλλων δεν αγνοούνται και δεν υποτιμώνται. Η 
ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως απειλή ή στίγμα, αλλά ως δυναμικό  στοιχείο που αξιοποιείται 

χωρίς να υπερτονίζεται, να αποσιωπάται ή να ισοπεδώνεται. Ο διαλογικός χώρος του ομίλου
εξασφαλίζει δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής σε όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης.

Στόχοι
α) Γνωστικοί: να έρθουν τα μέλη του ομίλου σε επαφή με τη λογοτεχνία που τους αφορά (παιδική, 
εφηβική, «πολυπολιτισμική», «μεταναστευτική»), να αντλήσουν νοήματα από τα κείμενα,  να 
αντιληφθούν την αξία της τέχνης ως δημιουργικού μέσου έκφρασης και επικοινωνίας. Ειδικότερος 
στόχος του ομίλου είναι η διαπολιτισμική μάθηση. Στην κατεύθυνση αυτή, μαθαίνω σημαίνει 
συνάπτω καινούρια σχέση με τον εαυτό μου, τον κόσμο, τον Άλλο. Με όχημα τα λογοτεχνικά 
κείμενα, τα μέλη μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο,  σε ένα ταξίδι ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων 
και συναισθημάτων. Έτσι, μαθαίνουν συνάπτοντας αλληλεπιδραστικές σχέσεις και εμπεδώνουν 
αξίες που αντίκεινται σε φαινόμενα ρατσισμού και προσβολής της αξιοπρέπειας του ατόμου.
β) Δεξιοτήτων: να προσεγγίζουν κριτικά και δημιουργικά τα λογοτεχνικά κείμενα, να λειτουργούν
σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, να  εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα που τους 
προκαλούνται. Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή, τις εικαστικές τέχνες και θεατρικές τεχνικές,
να αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατικές ικανότητες.
γ) Στάσεων και συμπεριφορών: να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα όπως η διαφορετικότητα,  ο 
ρατσισμός, η μετανάστευση, να καλλιεργήσουν την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση. Το 
σχολείο είναι σύστημα σχέσεων και επειδή «αυτό που είμαστε είναι επίσης το αποτέλεσμα των 
σχέσεων με τους άλλους, της θέσης μας ανάμεσά τους» (Verbunt, 2001: 45), η καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης συμβάλλει στη δόμηση ποιοτικών σχέσεων και όχι συγκρουσιακών, απαραίτητων 
σε κάθε περιβάλλον, ιδιαίτερα όμως σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Τα μέλη του ομίλου με 
αφετηρία τα κείμενα,  επικοινωνούν μέσω της λογοτεχνίας με «φωνές» από άλλες κουλτούρες, 
μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό, συνάπτοντας βαθύτερες διαπολιτισμικές σχέσεις. 
Εξάλλου, ο επικοινωνιακός  είναι ο κυρίαρχος ρόλος της τέχνης.

Μέσα επίτευξης των στόχων
Με άξονα τις παραπάνω αρχές και για την επίτευξη των αναφερθέντων στόχων, 

αξιοποιούνται διαπολιτισμικά κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα και υπό το πρίσμα κριτικών 
διαπολιτισμικών ερωτημάτων. Με άλλα λόγια, προτείνονται λογοτεχνικά κείμενα «ανοιχτά» που 
επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, επιτρέποντας σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν στη 
διαδικασία νοηματοδότησης, και υποβάλλονται ερωτήματα  «ανοιχτά» που οδηγούν σε σκέψη και 
αμφισβήτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων. Αξιοποιούνται, επομένως, βιβλία από πολλές 
διαφορετικές χώρες,  από τις χώρες προέλευσης των μαθητών, παλιότερα αλλά και σύγχρονα, από 
την  «πολυπολιτισμική» και τη «μεταναστευτική» λογοτεχνία, κείμενα στα οποία τα ίδια τα παιδιά-
μετανάστες αφηγούνται τις εμπειρίες από τη ζωή τους στη χώρα υποδοχής.

Μέθοδοι 
Οι αρχές και οι στόχοι του διαπολιτισμικού ομίλου υπηρετούνται και επιδιώκονται από ένα 

πλαίσιο ποικίλων μεθόδων, όπως η ομαδοσυνεργατική, η διερευνητική και η βιωματική μέθοδος
αλλά και τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος που συμβάλλουν συνολικά στη διαπολιτισμική 
συνάντηση, μάθηση και ενσυναίσθηση (Slavin, 1983. Manning, Lucking, 1991. Άλκηστις, 2008.
Γκόβαρης, 2002 ).

Οι δραστηριότητες ενδεικτικά μπορεί να είναι:

a) Δραστηριότητες συγκρότησης, γνωριμίας, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης της ομάδας: Στην 
πρώτη συνάντηση, για παράδειγμα, στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου, οι μαθητές μαζί με 
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό καταγράφουν τις προσδοκίες τους, προσδιορίζουν από κοινού τους 
στόχους της ομάδας και τα μέσα επίτευξης τους , συνάπτουν συμβόλαιο  για κανόνες λειτουργίας, 
υποχρεώσεις και αξίες, όπως: σεβασμός, αλληλεγγύη, ελευθερία έκφρασης, συνεργασία, αποδοχή 
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της διαφορετικότητας.  Με αφόρμηση κάποιο έργο τέχνης υποκινείται το ενδιαφέρον των μελών 
και προκαλείται συζήτηση για το θέμα που θα επεξεργαστούν. Στη συνέχεια, με τη διακριτική 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τα μέλη επιλέγουν τα βιβλία που θα διαβάσουν. Οι συναντήσεις 
εμπλουτίζονται με δραστηριότητες γνωριμίας, όπως για παράδειγμα με τη δραστηριότητα «γνωρίζω 
και εξοικειώνομαι» (Aluffi Pentini, 2011), ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης της ομάδας, γιατί 
συμβάλλουν στη διαπολιτισμική μάθηση και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
β) Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου: η λογοτεχνική ανάγνωση αποτελεί 
έναυσμα για την παραγωγή κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές. Τίθενται  «ανοιχτά» 
ερωτήματα με αφορμή τα βιβλία, όπως: «ο Άλλος είναι κίνδυνος ή ευκαιρία;», «γιατί χρειάζεται να
μάθουμε για τους Άλλους;» και προκαλείται συζήτηση. Τα μέλη εκφράζουν απόψεις, 
προβληματισμούς και εντυπώσεις που προκαλεί το βιβλίο. Μιλούν για τα συναισθήματα που 
ένιωσαν την ώρα της ανάγνωσης σε κύκλο, συζητούν για τις αξίες, δικές τους ή των ηρώων, γι’
αυτές που υπάρχουν ή λείπουν, μιλούν για τις ανάγκες των εφήβων στο πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον, για τις προσωπικές τους εμπειρίες. Εφαρμόζουν τη δραματική τεχνική της 
«αντιπαράθεσης απόψεων», του «καταιγισμού ιδεών», αναλαμβάνουν να πάρουν «συνεντεύξεις»
από τους ήρωες. Εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανακατασκευής και αναδημιουργίας του 
κειμένου, ώστε η συνομιλία με τα κείμενα να έχει περισσότερο ενεργητικό και συμμετοχικό 
χαρακτήρα. Γράφουν τη δική τους εκδοχή για το τέλος ή τη συνέχεια της  υπόθεσης του βιβλίου, 
ξαναγράφουν μια σκηνή αλλάζοντας την οπτική γωνία της αφήγησης, τον τόπο και το χρόνο 
εξέλιξης της υπόθεσης, τον τόπο προέλευσης του ήρωα. Συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς, παρακολουθούν  ταινία ή  θεατρική παράσταση με συναφές θέμα και  καταγράφουν 
ομοιότητες και διαφορές από το βιβλίο.
γ) Δραστηριότητες Δραματοποίησης: η εφαρμογή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση 
καλλιεργεί την ενσυναίσθηση (Γκόβαρης, 2002), αφού μέσα από διαφορετικούς ρόλους οι μαθητές 
προσεγγίζουν την ετερότητα με βιωματικό τρόπο τοποθετώντας τον εαυτό  τους στη θέση του 
Άλλου (Neelands, 2004). Έτσι, αντιλαμβάνονται πώς αισθάνεται και η οπτική τους γωνία για τον 
κόσμο διευρύνεται. Αξιοποιούνται, επομένως, τεχνικές της δραματικής τέχνης όπως  για 
παράδειγμα:  «alter ego», απαγγελία «εν χορώ», αυτοσχεδιασμός, μιμική παντομίμα, κυκλικό 
δράμα, playback Theatre, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση  σκηνών του βιβλίου, συγγραφή και 
δραματοποίηση σεναρίων από τα ίδια τα παιδιά (Άλκηστις, 2008. Γκόβας, 2001).
δ) Δραστηριότητες εικαστικής και γενικότερα καλλιτεχνικής έκφρασης: τα μέλη   εμπνέονται από 
σκηνές και πρόσωπα του βιβλίου και δημιουργούν έργα ζωγραφικής ή κατασκευής, σχεδιάζουν 
πορτραίτα και καταγράφουν πάνω τους τα συναισθήματα. Δημιουργούν εικονογραφική περιγραφή 
της υπόθεσης με ζωγραφική ή κόμικς. Δημιουργούν φωτοαφήγηση στο power point, στο movie 
maker ή σε άλλο πρόγραμμα. Γράφουν στίχους  για κάποια σκηνή ή ήρωα και τους μελοποιούν. 
Επιλέγουν  τραγούδια για να τα τοποθετήσουν σε σκηνές ή κεφάλαια του βιβλίου, επιμελούνται
σχετική εκπομπή για το σχολικό ραδιόφωνο.
ε) Δραστηριότητες για  την ημέρα κατά του ρατσισμού: οργανώνουν ομάδες μαθητών στο σχολείο 
και δημιουργούν αφίσες, πανό, σελιδοδείκτες, κόμικς, κολλάζ, γράφουν ποιήματα, τραγούδια, 
συνθήματα. Διοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα εκδηλώσεων, μοιράζουν 
ερωτηματολόγια στο σχολείο τους για ρατσισμό, παρουσιάζουν  ενημερωτικό υλικό  με power
point στους συμμαθητές τους. Δημιουργούν ειδικό σχολικό κανονισμό για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του ρατσισμού, με τον οποίο τα μέλη της σχολικής κοινότητας   δεσμεύονται για  ένα 
φιλικό και ασφαλές περιβάλλoν για όλους, γράφουν δεκάλογο αποφυγής της θυματοποίησής τους 
από τη ρατσιστική ενδοσχολική βία.
στ) Δραστηριότητες επικοινωνίας με συγγραφείς: τα μέλη προσκαλούν συγγραφείς, συζητούν μαζί 
τους για τα βιβλία, μοιράζονται τις εμπειρίες που αποκόμισαν, παρουσιάζουν το υλικό που 
παρήγαγαν ως ομάδα.

ζ) Δραστηριότητες επισκέψεων σε βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, εκθέσεις βιβλίων 
αλλά και σύνδεση μέσω Skype με άλλους ομίλους.
η) Δραστηριότητες εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης: με επιστολές σε εκδοτικούς οίκους και με 
παράκληση προς μαθητές και γονείς  ενισχύουν τη σχολική βιβλιοθήκη με βιβλία και ειδικότερα με
βιβλία «πολυπολιτισμικής» και «μεταναστευτικής» λογοτεχνίας.
θ) Δραστηριότητες Ερευνητικές: ερευνούν σε βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο και δημιουργούν 
καταλόγους βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών και θεατρικών παραστάσεων συναφούς
θεματολογίας, ερευνούν με ερωτηματολόγιο την ύπαρξη ρατσισμού στο σχολείο τους.

Η τελευταία φάση της ετήσιας λειτουργίας του λογοτεχνικού ομίλου είναι η φάση της 
αποτίμησης που συμπεριλαμβάνει τον αναστοχασμό, τη σύνθεση και τα συμπεράσματα. Τα μέλη 
επανεξετάζουν τις αρχικές απόψεις για το θέμα που επεξεργάστηκαν, τις συγκρίνουν με τις απόψεις 
που έχουν προκύψει μέσα από την εμπειρία του ομίλου και εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Τέλος,
καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της λειτουργίας του ομίλου.

5 Συμπεράσματα
Η ανάγκη για καλλιέργεια διαπολιτισμικών σχέσεων στη βάση της αναγνώρισης, της 

δημιουργικής αλληλεπίδρασης και του αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού καθίσταται ιδιαίτερα 
επιτακτική στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό παρόν. Οι διαπολιτισμικές σχέσεις, για να μην αποβούν 
συγκρουσιακές, προϋποθέτουν την ανάπτυξη και καλλιέργεια διαπροσωπικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων στις οποίες συγκαταλέγεται και η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση, ως στόχος της 
διαπολιτισμικής μάθησης, μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συναισθηματικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και με σημαντικά καλές πρακτικές, όπως η λειτουργία ενός λογοτεχνικού μαθητικού 
ομίλου με πολυπολιτισμική σύνθεση και διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Ο μαθητικός 
λογοτεχνικός όμιλος σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, αξιοποιώντας διαπολιτισμικές αρχές, 
στόχους και ποικίλες δραστηριότητες, μπορεί να καταστεί δημιουργικός χώρος διαπολιτισμικής 
συνάντησης, αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού, αλληλεπίδρασης και ενσυναίσθησης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της λογοτεχνίας, σε  συνδυασμό με ποικίλες μορφές τέχνης, δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να εξισορροπήσουν τη νοητική και συναισθηματική διάσταση της 
προσωπικότητάς τους, χωρίς να αποκλείουν τον Άλλο και χωρίς να επιτρέπουν στο ρατσισμό  να 
αναδυθεί.
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της διαφορετικότητας.  Με αφόρμηση κάποιο έργο τέχνης υποκινείται το ενδιαφέρον των μελών 
και προκαλείται συζήτηση για το θέμα που θα επεξεργαστούν. Στη συνέχεια, με τη διακριτική 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τα μέλη επιλέγουν τα βιβλία που θα διαβάσουν. Οι συναντήσεις 
εμπλουτίζονται με δραστηριότητες γνωριμίας, όπως για παράδειγμα με τη δραστηριότητα «γνωρίζω 
και εξοικειώνομαι» (Aluffi Pentini, 2011), ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης της ομάδας, γιατί 
συμβάλλουν στη διαπολιτισμική μάθηση και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
β) Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου: η λογοτεχνική ανάγνωση αποτελεί 
έναυσμα για την παραγωγή κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές. Τίθενται  «ανοιχτά» 
ερωτήματα με αφορμή τα βιβλία, όπως: «ο Άλλος είναι κίνδυνος ή ευκαιρία;», «γιατί χρειάζεται να
μάθουμε για τους Άλλους;» και προκαλείται συζήτηση. Τα μέλη εκφράζουν απόψεις, 
προβληματισμούς και εντυπώσεις που προκαλεί το βιβλίο. Μιλούν για τα συναισθήματα που 
ένιωσαν την ώρα της ανάγνωσης σε κύκλο, συζητούν για τις αξίες, δικές τους ή των ηρώων, γι’
αυτές που υπάρχουν ή λείπουν, μιλούν για τις ανάγκες των εφήβων στο πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον, για τις προσωπικές τους εμπειρίες. Εφαρμόζουν τη δραματική τεχνική της 
«αντιπαράθεσης απόψεων», του «καταιγισμού ιδεών», αναλαμβάνουν να πάρουν «συνεντεύξεις»
από τους ήρωες. Εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανακατασκευής και αναδημιουργίας του 
κειμένου, ώστε η συνομιλία με τα κείμενα να έχει περισσότερο ενεργητικό και συμμετοχικό 
χαρακτήρα. Γράφουν τη δική τους εκδοχή για το τέλος ή τη συνέχεια της  υπόθεσης του βιβλίου, 
ξαναγράφουν μια σκηνή αλλάζοντας την οπτική γωνία της αφήγησης, τον τόπο και το χρόνο 
εξέλιξης της υπόθεσης, τον τόπο προέλευσης του ήρωα. Συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς, παρακολουθούν  ταινία ή  θεατρική παράσταση με συναφές θέμα και  καταγράφουν 
ομοιότητες και διαφορές από το βιβλίο.
γ) Δραστηριότητες Δραματοποίησης: η εφαρμογή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση 
καλλιεργεί την ενσυναίσθηση (Γκόβαρης, 2002), αφού μέσα από διαφορετικούς ρόλους οι μαθητές 
προσεγγίζουν την ετερότητα με βιωματικό τρόπο τοποθετώντας τον εαυτό  τους στη θέση του 
Άλλου (Neelands, 2004). Έτσι, αντιλαμβάνονται πώς αισθάνεται και η οπτική τους γωνία για τον 
κόσμο διευρύνεται. Αξιοποιούνται, επομένως, τεχνικές της δραματικής τέχνης όπως  για 
παράδειγμα:  «alter ego», απαγγελία «εν χορώ», αυτοσχεδιασμός, μιμική παντομίμα, κυκλικό 
δράμα, playback Theatre, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση  σκηνών του βιβλίου, συγγραφή και 
δραματοποίηση σεναρίων από τα ίδια τα παιδιά (Άλκηστις, 2008. Γκόβας, 2001).
δ) Δραστηριότητες εικαστικής και γενικότερα καλλιτεχνικής έκφρασης: τα μέλη   εμπνέονται από 
σκηνές και πρόσωπα του βιβλίου και δημιουργούν έργα ζωγραφικής ή κατασκευής, σχεδιάζουν 
πορτραίτα και καταγράφουν πάνω τους τα συναισθήματα. Δημιουργούν εικονογραφική περιγραφή 
της υπόθεσης με ζωγραφική ή κόμικς. Δημιουργούν φωτοαφήγηση στο power point, στο movie 
maker ή σε άλλο πρόγραμμα. Γράφουν στίχους  για κάποια σκηνή ή ήρωα και τους μελοποιούν. 
Επιλέγουν  τραγούδια για να τα τοποθετήσουν σε σκηνές ή κεφάλαια του βιβλίου, επιμελούνται
σχετική εκπομπή για το σχολικό ραδιόφωνο.
ε) Δραστηριότητες για  την ημέρα κατά του ρατσισμού: οργανώνουν ομάδες μαθητών στο σχολείο 
και δημιουργούν αφίσες, πανό, σελιδοδείκτες, κόμικς, κολλάζ, γράφουν ποιήματα, τραγούδια, 
συνθήματα. Διοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα εκδηλώσεων, μοιράζουν 
ερωτηματολόγια στο σχολείο τους για ρατσισμό, παρουσιάζουν  ενημερωτικό υλικό  με power
point στους συμμαθητές τους. Δημιουργούν ειδικό σχολικό κανονισμό για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του ρατσισμού, με τον οποίο τα μέλη της σχολικής κοινότητας   δεσμεύονται για  ένα 
φιλικό και ασφαλές περιβάλλoν για όλους, γράφουν δεκάλογο αποφυγής της θυματοποίησής τους 
από τη ρατσιστική ενδοσχολική βία.
στ) Δραστηριότητες επικοινωνίας με συγγραφείς: τα μέλη προσκαλούν συγγραφείς, συζητούν μαζί 
τους για τα βιβλία, μοιράζονται τις εμπειρίες που αποκόμισαν, παρουσιάζουν το υλικό που 
παρήγαγαν ως ομάδα.

ζ) Δραστηριότητες επισκέψεων σε βιβλιοθήκες, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, εκθέσεις βιβλίων 
αλλά και σύνδεση μέσω Skype με άλλους ομίλους.
η) Δραστηριότητες εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης: με επιστολές σε εκδοτικούς οίκους και με 
παράκληση προς μαθητές και γονείς  ενισχύουν τη σχολική βιβλιοθήκη με βιβλία και ειδικότερα με
βιβλία «πολυπολιτισμικής» και «μεταναστευτικής» λογοτεχνίας.
θ) Δραστηριότητες Ερευνητικές: ερευνούν σε βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο και δημιουργούν 
καταλόγους βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών και θεατρικών παραστάσεων συναφούς
θεματολογίας, ερευνούν με ερωτηματολόγιο την ύπαρξη ρατσισμού στο σχολείο τους.

Η τελευταία φάση της ετήσιας λειτουργίας του λογοτεχνικού ομίλου είναι η φάση της 
αποτίμησης που συμπεριλαμβάνει τον αναστοχασμό, τη σύνθεση και τα συμπεράσματα. Τα μέλη 
επανεξετάζουν τις αρχικές απόψεις για το θέμα που επεξεργάστηκαν, τις συγκρίνουν με τις απόψεις 
που έχουν προκύψει μέσα από την εμπειρία του ομίλου και εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Τέλος,
καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της λειτουργίας του ομίλου.

5 Συμπεράσματα
Η ανάγκη για καλλιέργεια διαπολιτισμικών σχέσεων στη βάση της αναγνώρισης, της 

δημιουργικής αλληλεπίδρασης και του αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού καθίσταται ιδιαίτερα 
επιτακτική στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό παρόν. Οι διαπολιτισμικές σχέσεις, για να μην αποβούν 
συγκρουσιακές, προϋποθέτουν την ανάπτυξη και καλλιέργεια διαπροσωπικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων στις οποίες συγκαταλέγεται και η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση, ως στόχος της 
διαπολιτισμικής μάθησης, μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συναισθηματικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και με σημαντικά καλές πρακτικές, όπως η λειτουργία ενός λογοτεχνικού μαθητικού 
ομίλου με πολυπολιτισμική σύνθεση και διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Ο μαθητικός 
λογοτεχνικός όμιλος σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, αξιοποιώντας διαπολιτισμικές αρχές, 
στόχους και ποικίλες δραστηριότητες, μπορεί να καταστεί δημιουργικός χώρος διαπολιτισμικής 
συνάντησης, αμοιβαίου πολιτισμικού εμπλουτισμού, αλληλεπίδρασης και ενσυναίσθησης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της λογοτεχνίας, σε  συνδυασμό με ποικίλες μορφές τέχνης, δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να εξισορροπήσουν τη νοητική και συναισθηματική διάσταση της 
προσωπικότητάς τους, χωρίς να αποκλείουν τον Άλλο και χωρίς να επιτρέπουν στο ρατσισμό  να 
αναδυθεί.
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Λέκτορας Διδακτικής των Θρησκευτικών ΕΚΠΑ

Περίληψη
Στο παρόν επιχειρείται η συνάντηση θεολογίας και επιστήμης στο πλαίσιο της διδακτικής 

μεθοδολογίας μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτείνεται η πολύπλευρη μελέτη 
εννοιών (διαθεματικότητα) και η σύνδεση επιστημονικών πεδίων (διεπιστημονικότητα), όπως των 
μαθηματικών και της θεολογίας ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται επαρκώς τη συνάφεια των 
αντικειμένων και τη συμβολή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Προτείνονται θεολογικά 
κείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών, ώστε ο μαθητής 
να αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα και σχετική με τη ζωή του. 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία εννοιών, διαθεματικότητα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά 

1 Εισαγωγή
Η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στο δημοτικό έχει αποτελέσει αντικείμενων αξιόλογων 
μελετών. Στην παρούσα εργασία προβάλλεται ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας εννοιών με 
τη χρήση θρησκευτικών κειμένων. Τονίζονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν την 
διεπιστημονικότητα-διαθεματικότητα στην εκπαίδευση καθώς και την έννοια του γραμματισμού 
στην πρώτη σχολική ηλικία. Γίνεται, επίσης, λόγος για τη διδασκαλία εννοιών, ενώ τέλος 
παρουσιάζεται η διδακτική πρόταση ενός μαθήματος Μαθηματικών.

2 Διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης απασχολεί τους εκπαιδευτικούς κύκλους της Ελλάδας 

μετά το 2000 και τη σύνταξη του Δ.Ε.Π.Π.Σ-ΑΠΣ για την υποχρεωτική εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002), το οποίο είναι σε ισχύ από το 2003 έως σήμερα. Παρόλο που δεν 
υπάρχει συμφωνία στην οριοθέτηση του εννοιολογικού περιεχομένου του όρου (Αγγελάκος, 2003,
σ.14) διαπιστώνει κανείς ότι στο ελληνικό πλαίσιο αφορά την επιλογή και την οργάνωση της 
σχολικής γνώσης, την οποία αντιμετωπίζει ως ενιαία ολότητα και την προσεγγίζει μέσα από τη 
διερεύνηση θεμάτων που έχουν ενδιαφέρον για τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2002). Στην 
περίπτωση αυτή πρωτεύει ο μαθητής και τα προβλήματά του και όχι τα διαφορετικά μαθήματα του 
Αναλυτικού Προγράμματος (στο εξής ΑΠ) (Kalantzis & Cope, 2013, σ.323-326), υπό το πρίσμα 
της διασύνδεσης της σχολικής με την εμπειρική γνώση (Dewey, 1958). Η διαθεματικότητα, έτσι, 
αποτελεί διδακτική μεθοδολογία που αφορά όλα τα μαθήματα, συνδέεται, με τις αρχές του 
κονστρουκτιβισμού και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ανοιχτή σχολική και δια βίου διαδικασία με 
στόχο το πρόσωπο να αποκτήσει τις ικανότητες να κατανοεί, να ερμηνεύει, να αξιολογεί, να επιλύει 
προβλήματα, να διερευνά, να συμπεραίνει και να αξιοποιεί τη γνώση στις καθημερινές 
δραστηριότητες (Αγγελάκος, 2003, σ.14-15· Φρυδάκη, 2009, σ. 313-314). Στη μετριοπαθή της 
εκδοχή βασίζεται περισσότερο στην αρχή της διεπιστημονικότητας, κατά την οποία διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία συνεξετάζουν ένα θέμα (Ματσαγγούρας, 2002, σ.24· Γρόλλιος, 2003).
Μελετητές παρουσιάζουν και μία μικτή εκδοχή, σύμφωνα με την οποία δύο ή περισσότερα 
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αποτελεί διδακτική μεθοδολογία που αφορά όλα τα μαθήματα, συνδέεται, με τις αρχές του 
κονστρουκτιβισμού και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ανοιχτή σχολική και δια βίου διαδικασία με 
στόχο το πρόσωπο να αποκτήσει τις ικανότητες να κατανοεί, να ερμηνεύει, να αξιολογεί, να επιλύει 
προβλήματα, να διερευνά, να συμπεραίνει και να αξιοποιεί τη γνώση στις καθημερινές 
δραστηριότητες (Αγγελάκος, 2003, σ.14-15· Φρυδάκη, 2009, σ. 313-314). Στη μετριοπαθή της 
εκδοχή βασίζεται περισσότερο στην αρχή της διεπιστημονικότητας, κατά την οποία διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία συνεξετάζουν ένα θέμα (Ματσαγγούρας, 2002, σ.24· Γρόλλιος, 2003).
Μελετητές παρουσιάζουν και μία μικτή εκδοχή, σύμφωνα με την οποία δύο ή περισσότερα 
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γνωστικά αντικείμενα συνδυάζονται, εκτός του πλαισίου συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 
του ΑΠ, με συγκεκριμένο σχεδιασμό να απαντήσουν σε μία ιδιαίτερη προβληματική (Maingain & 
Dufour, 2007). Στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη η διαθεματικότητα στα ΑΠ της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης αφορά κατά κύριο λόγο την προώθηση καινοτομιών σχετικά με τη μέθοδο 
επεξεργασίας της διδακτέας ύλης και όχι την οργάνωσή της σε θέματα (Λώλη, 2009), η οποία 
επιχειρείται από τα νέα Πιλοτικά ΠΣ (2011), τα οποία εφαρμόζονται και ερευνώνται σε κάποιες 
σχολικές μονάδες.

3 Γραμματισμοί στην πρώτη σχολική ηλικία
Ο γραμματισμός δεν είναι μονοδιάστατη έννοια (Αϊδίνης, 2012). Αρχίζει να αναπτύσσεται 

από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού (αναδυόμενος γραμματισμός) (Τάφα & Μανωλίτσης, 
2009) και στο σχολείο περνά από πολλές φάσεις (αναγνωριστικός, δράσης και στοχαστικός) 
(Hasan, 2006) και επίπεδα (πολυγραμματισμοί), ενώ μορφές του συνεχίζονται δια βίου (Kalantzis 
& Cope, 2001). Οι μελετητές αναφέρονται σε μία λειτουργική διάσταση που δίνεται στον
γραμματισμό και κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται από την κοινωνία ως ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων και σε μία εκδοχή του ως κοινωνική πρακτική που αναδεικνύει την πολυποικιλότητα 
της έννοιας και τον ρόλο του πλαισίου του προσώπου στη μάθηση (Hannon, 2000, σ.37). Οι δύο 
θεωρήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, αφού ο γραμματισμός χρησιμοποιείται από τα 
διαφορετικά πλαίσια και οι γραμματισμοί καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες που εφοδιάζουν το 
πρόσωπο με ικανότητες διαμόρφωσης των πλαισίων. Και στις δύο περιπτώσεις σημασία έχει η 
επιλογή φιλοσοφίας-ιδεολογίας (Χατζηγεωργίου, 2012, σ.136-137).

Κάποια θέματα και κάποια γνωστικά αντικείμενα προϋποθέτουν τους βασικούς 
γραμματισμούς και για αυτό στο Δημοτικό εισάγονται σε μεγαλύτερες τάξεις. Για παράδειγμα τα 
Θρησκευτικά εισάγονται στη Γ΄Δημοτικού, γιατί προϋποθέτουν την κατάκτηση της ανάγνωσης και
της αριθμητικής και κυρίως της κριτικής και κατανόησης στα σύγχρονα ΑΠ του μαθήματος.

Ο θρησκευτικός γραμματισμός στο πλαίσιο των γραμματισμών δεν εκλαμβάνεται από όλους 
τους μελετητές με το ίδιο νόημα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν παρατηρείται μία λειτουργική 
διάσταση του θρησκευτικού γραμματισμού, που να συνδέεται με συγκεκριμένη θρησκεία ή 
θρησκευτική ταυτότητα. Περισσότερο σχετίζεται με όσα πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει για τη 
θρησκεία ώστε να είναι κριτικός και ενεργός πολίτης, ικανός να κατανοεί και να ερμηνεύει τον 
κόσμο και τη γλώσσα των θρησκειών (Moore, 2007) και να παίρνει ο ίδιος θέση απέναντι στη 
θρησκεία, αποκτώντας θρησκευτική συνείδηση (Μάνεσης, 1981) και κριτική θρησκευτικότητα
(Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015, σ.195-196). Ο R.Jackson (2014, σ.30) υποστηρίζει ότι υφίστανται 
τρεις οπτικές του θρησκευτικού γραμματιμού, οι οποίες συνοψίζονται, ο μαθητής να α) μαθαίνει 
για τις θρησκείες και τη γλώσσα τους (με Αμερικανικές επιρροές) (Moore, 2007), β) μελετά τις 
θρησκείες και να τις κρίνει με βάση συγκεκριμένη γνώση και πίστη (με θεολογικές επιρροές)
(Wright, 2004) και γ) μαθαίνει θρησκευτικά (learning religiously) (με επιρροές από την 
εκκοσμίκευση) (Felderhof, 2012). Στην ελληνική γραμματεία ο όρος χρησιμοποιείται πολύ 
πρόσφατα, μόλις το 2011, από τους σχεδιαστές του Πιλοτικού ΠΣ με αναφορές στον Wright
(Υ.Π.ΔΒ.Θ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), προκαλώντας αναλύσεις που φανερώνουν την 
ποικιλότητα στην αντίληψή του και την επιστημονική ερμηνεία του (Πορτελάνος, 2012).

Ο μαθηματικός γραμματισμός εστιάζεται στην κατανόηση της μαθηματικής δομής και στην 
εισαγωγή των μαθητών από πολύ νωρίς με σπυροειδή και αναπαραστατικό τρόπο, κατά τον Jerome
Bruner (1964), στην πρoσέγγιση ανώτερων μαθηματικών εννοιών. Ο ρόλος του 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και της σημειολογικής διαμεσολάβησης του L.Vygotsky
(1998[1978]) τονίζεται και στη μαθηματική εκπαίδευση (Κολέζα, 2000) ανοίγοντας ορίζοντες για 
διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών.

4 Διδασκαλία των εννοιών
Τα όρια μεταξύ των εννοιών είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα, αφού υπάρχουν πολλοί τύποι 

εννοιών (Medin, Lynch, & Solomon, 2000). Η μάθηση εννοιών αναφέρεται στον σχηματισμό 
αναπαραστάσεων για την αναγνώριση, τη γενίκευση και διάκριση των στοιχείων και γνωρισμάτων 
των εννοιών. Για τον J.Bruner (Bruner, Goodnow, & Austin, 1956) και για τον R.Gagne (1985) οι 
έννοιες μπορούν να αποτελέσουν την κεντρική μορφή μάθησης και μάλιστα με γρήγορα 
αποτελέσματα, αφού με κατάλληλες εμπειρίες το πρόσωπο διαμορφώνει εύκολα ένα κανόνα για 
την έννοια και τον διατηρεί όσο αυτός λειτουργεί αποτελεσματικά (Schunk, 2009, σ.204). Η
διαδικασία της εννοιολόγησης επιδιώκει σε όλα τα μαθήματα τη διάκριση των λέξεων και των 
εννοιών με λιγότερο αμφίσημο τρόπο από ό, τι συμβαίνει στην καθημερινή εμπειρία, 
προσδιορίζοντας έτσι τις λειτουργίες και εφαρμογές μίας έννοιας. Η εννοιολόγηση οδηγεί στην 
κατανόηση και τους μαθητές να αποσαφηνίζουν, κατηγοριοποιούν, ομαδοποιούν και να διακρίνουν
μέσα από ενεργό συμμετοχή και δράση, που μετατρέπουν την καθημερινή εμπειρία σε χρήσιμες 
γενικεύσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εποικοδομητικά σε νέες καταστάσεις
(Kalantzis & Cope, 2013, σ.331-334). Η χρήση εικόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά το 
παιδί να μάθει μέσω παρατήρησης και εμπειρίας, ενώ η αναζήτηση των θεωριών σε ομάδες για να
εξηγήσουν πιο δύσκολες έννοιες αποσκοπεί στην αποδοτικότερη μεταβίβαση της μάθησης από το 
ένα πλαίσιο σε άλλο (Κολέζα, 2000· Χασάπης, 2000· Slavin, 2007, σ.295 κ.ε.). Ο ιδανικός αριθμός 
των δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της έννοιας, δηλαδή το 
πλήθος των γνωρισμάτων και το πόσο αφηρημένη είναι. Οι αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές των 
μαθηματικών έχουν λιγότερα αισθητά παραδείγματα και για αυτό στη διδασκαλία τους βοηθούν 
αποτελεσματικά κείμενα με παραστατικές εικόνες. Επειδή μάλιστα η πλήρης κατανόηση της 
έννοιας επιτυγχάνεται όταν κατανοείται πλήρως η έννοια σε ένα πλαίσιο (Reinmann & Schult,
1996), ο σχεδιασμός επιτυχημένων εκπαιδευτικών δραστηριότητων που στηρίζεται στις εμπειρίες 
των παιδιών και σε πηγές που υπάρχουν στο περιβάλλον τους και έχουν αξία για τους ίδιους και 
τους γύρω τους αποκτά δέσποζουσα σημασία στη μάθηση. Στην περίπτωση των Μαθηματικών 
στην εννοιοκεντρική διδασκαλία κατέχουν κεντρικό ρόλο οι υλικές, εικονικές, λεκτικές και 
συμβολικές παραστάσεις μαθηματικών ιδεών οι οποίες δημιουργούν τις κατάλληλες μαθησιακές 
ευκαιρίες να λύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας αυτές τις παραστάσεις και να αντιπαραβάλουν 
διαφορετικές παραστάσεις των ίδιων ιδεών (Hiebert & Wearne, 1993).

5 Διδακτική πρόταση
Οι θρησκευτικές έννοιες δεν γίνονται αντιληπτές από μαθητές που βρίσκονται στην 

πρωτοσχολική εκπαίδευση ενώ αντίθετα οι ιστορίες και οι αφηγήσεις της Βίβλου μπορούν να έχουν 
υποστηρικτικό ρόλο, όταν χρησιμοποιούνται με μέτρο στην επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων (Σακελλαρίου & Αρβανίτη, 2008). Η Καινή Διαθήκη (στο εξής ΚΔ) είναι ένα 
σύνολο θεολογικών κειμένων που περιέχουν τον «θησαυρό της πίστης» των Χριστιανών όπως 
αυτός εκφράστηκε μέσα από διαφορετικές ιστορικές και ιεραποστολικές συνθήκες και με
διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η ΚΔ δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο αλλά η ιστορική τεκμηρίωση 
των γεγονότων που αφορούν τη σωτηρία του ανθρώπου, όπως την έζησαν οι πιστοί στο πλαίσιο μία 
συγκεκριμένης κοινότητας, της Εκκλησίας (Γιαγκάζογλου, 2014). Παρόλο που τα κείμενα της δεν 
θεωρούνται καθαρά ανθρώπινα φιλολογικά δημιουργήματα εντούτοις εμπεριέχουν έννοιες που 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών, γιατί 
τα νοήματά τους παριστάνονται με τέτοιο τρόπο που μπορούν να δημιουργήσουν μαθησιακές 
εμπειρίες παιδαγωγικά πετυχημένες. Για παράδειγμα ορισμένες βασικές μαθηματικές έννοιες όπως 
αυτή του συνόλου, της πληθικότητας, της διαιρετότητας κ.α., βρίσκονται κρυμμένες πίσω από 
δεκάδες ιστορίες και εικόνες της ΚΔ. Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικών 
εννοιών με εικόνες από τη Βίβλο αναδεικνύει τη σχέση που μπορούν να έχουν διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία και τη δυνατότητα να οικοδομηθεί ένας γραμματισμός (θρησκευτικός) βάσει 
του άλλου (αριθμητικός). Η γνωριμία σε πρωτοσχολική ηλικία με τα κείμενα παγκόσμιας 
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γνωστικά αντικείμενα συνδυάζονται, εκτός του πλαισίου συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 
του ΑΠ, με συγκεκριμένο σχεδιασμό να απαντήσουν σε μία ιδιαίτερη προβληματική (Maingain & 
Dufour, 2007). Στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη η διαθεματικότητα στα ΑΠ της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης αφορά κατά κύριο λόγο την προώθηση καινοτομιών σχετικά με τη μέθοδο 
επεξεργασίας της διδακτέας ύλης και όχι την οργάνωσή της σε θέματα (Λώλη, 2009), η οποία 
επιχειρείται από τα νέα Πιλοτικά ΠΣ (2011), τα οποία εφαρμόζονται και ερευνώνται σε κάποιες 
σχολικές μονάδες.

3 Γραμματισμοί στην πρώτη σχολική ηλικία
Ο γραμματισμός δεν είναι μονοδιάστατη έννοια (Αϊδίνης, 2012). Αρχίζει να αναπτύσσεται 

από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού (αναδυόμενος γραμματισμός) (Τάφα & Μανωλίτσης, 
2009) και στο σχολείο περνά από πολλές φάσεις (αναγνωριστικός, δράσης και στοχαστικός) 
(Hasan, 2006) και επίπεδα (πολυγραμματισμοί), ενώ μορφές του συνεχίζονται δια βίου (Kalantzis 
& Cope, 2001). Οι μελετητές αναφέρονται σε μία λειτουργική διάσταση που δίνεται στον
γραμματισμό και κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται από την κοινωνία ως ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων και σε μία εκδοχή του ως κοινωνική πρακτική που αναδεικνύει την πολυποικιλότητα 
της έννοιας και τον ρόλο του πλαισίου του προσώπου στη μάθηση (Hannon, 2000, σ.37). Οι δύο 
θεωρήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά, αφού ο γραμματισμός χρησιμοποιείται από τα 
διαφορετικά πλαίσια και οι γραμματισμοί καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες που εφοδιάζουν το 
πρόσωπο με ικανότητες διαμόρφωσης των πλαισίων. Και στις δύο περιπτώσεις σημασία έχει η 
επιλογή φιλοσοφίας-ιδεολογίας (Χατζηγεωργίου, 2012, σ.136-137).

Κάποια θέματα και κάποια γνωστικά αντικείμενα προϋποθέτουν τους βασικούς 
γραμματισμούς και για αυτό στο Δημοτικό εισάγονται σε μεγαλύτερες τάξεις. Για παράδειγμα τα 
Θρησκευτικά εισάγονται στη Γ΄Δημοτικού, γιατί προϋποθέτουν την κατάκτηση της ανάγνωσης και
της αριθμητικής και κυρίως της κριτικής και κατανόησης στα σύγχρονα ΑΠ του μαθήματος.

Ο θρησκευτικός γραμματισμός στο πλαίσιο των γραμματισμών δεν εκλαμβάνεται από όλους 
τους μελετητές με το ίδιο νόημα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν παρατηρείται μία λειτουργική 
διάσταση του θρησκευτικού γραμματισμού, που να συνδέεται με συγκεκριμένη θρησκεία ή 
θρησκευτική ταυτότητα. Περισσότερο σχετίζεται με όσα πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει για τη 
θρησκεία ώστε να είναι κριτικός και ενεργός πολίτης, ικανός να κατανοεί και να ερμηνεύει τον 
κόσμο και τη γλώσσα των θρησκειών (Moore, 2007) και να παίρνει ο ίδιος θέση απέναντι στη 
θρησκεία, αποκτώντας θρησκευτική συνείδηση (Μάνεσης, 1981) και κριτική θρησκευτικότητα
(Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015, σ.195-196). Ο R.Jackson (2014, σ.30) υποστηρίζει ότι υφίστανται 
τρεις οπτικές του θρησκευτικού γραμματιμού, οι οποίες συνοψίζονται, ο μαθητής να α) μαθαίνει 
για τις θρησκείες και τη γλώσσα τους (με Αμερικανικές επιρροές) (Moore, 2007), β) μελετά τις 
θρησκείες και να τις κρίνει με βάση συγκεκριμένη γνώση και πίστη (με θεολογικές επιρροές)
(Wright, 2004) και γ) μαθαίνει θρησκευτικά (learning religiously) (με επιρροές από την 
εκκοσμίκευση) (Felderhof, 2012). Στην ελληνική γραμματεία ο όρος χρησιμοποιείται πολύ 
πρόσφατα, μόλις το 2011, από τους σχεδιαστές του Πιλοτικού ΠΣ με αναφορές στον Wright
(Υ.Π.ΔΒ.Θ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), προκαλώντας αναλύσεις που φανερώνουν την 
ποικιλότητα στην αντίληψή του και την επιστημονική ερμηνεία του (Πορτελάνος, 2012).

Ο μαθηματικός γραμματισμός εστιάζεται στην κατανόηση της μαθηματικής δομής και στην 
εισαγωγή των μαθητών από πολύ νωρίς με σπυροειδή και αναπαραστατικό τρόπο, κατά τον Jerome
Bruner (1964), στην πρoσέγγιση ανώτερων μαθηματικών εννοιών. Ο ρόλος του 
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και της σημειολογικής διαμεσολάβησης του L.Vygotsky
(1998[1978]) τονίζεται και στη μαθηματική εκπαίδευση (Κολέζα, 2000) ανοίγοντας ορίζοντες για 
διαθεματική και διεπιστημονική διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών.

4 Διδασκαλία των εννοιών
Τα όρια μεταξύ των εννοιών είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα, αφού υπάρχουν πολλοί τύποι 

εννοιών (Medin, Lynch, & Solomon, 2000). Η μάθηση εννοιών αναφέρεται στον σχηματισμό 
αναπαραστάσεων για την αναγνώριση, τη γενίκευση και διάκριση των στοιχείων και γνωρισμάτων 
των εννοιών. Για τον J.Bruner (Bruner, Goodnow, & Austin, 1956) και για τον R.Gagne (1985) οι 
έννοιες μπορούν να αποτελέσουν την κεντρική μορφή μάθησης και μάλιστα με γρήγορα 
αποτελέσματα, αφού με κατάλληλες εμπειρίες το πρόσωπο διαμορφώνει εύκολα ένα κανόνα για 
την έννοια και τον διατηρεί όσο αυτός λειτουργεί αποτελεσματικά (Schunk, 2009, σ.204). Η
διαδικασία της εννοιολόγησης επιδιώκει σε όλα τα μαθήματα τη διάκριση των λέξεων και των 
εννοιών με λιγότερο αμφίσημο τρόπο από ό, τι συμβαίνει στην καθημερινή εμπειρία, 
προσδιορίζοντας έτσι τις λειτουργίες και εφαρμογές μίας έννοιας. Η εννοιολόγηση οδηγεί στην 
κατανόηση και τους μαθητές να αποσαφηνίζουν, κατηγοριοποιούν, ομαδοποιούν και να διακρίνουν
μέσα από ενεργό συμμετοχή και δράση, που μετατρέπουν την καθημερινή εμπειρία σε χρήσιμες 
γενικεύσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εποικοδομητικά σε νέες καταστάσεις
(Kalantzis & Cope, 2013, σ.331-334). Η χρήση εικόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά το 
παιδί να μάθει μέσω παρατήρησης και εμπειρίας, ενώ η αναζήτηση των θεωριών σε ομάδες για να
εξηγήσουν πιο δύσκολες έννοιες αποσκοπεί στην αποδοτικότερη μεταβίβαση της μάθησης από το 
ένα πλαίσιο σε άλλο (Κολέζα, 2000· Χασάπης, 2000· Slavin, 2007, σ.295 κ.ε.). Ο ιδανικός αριθμός 
των δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της έννοιας, δηλαδή το 
πλήθος των γνωρισμάτων και το πόσο αφηρημένη είναι. Οι αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές των 
μαθηματικών έχουν λιγότερα αισθητά παραδείγματα και για αυτό στη διδασκαλία τους βοηθούν 
αποτελεσματικά κείμενα με παραστατικές εικόνες. Επειδή μάλιστα η πλήρης κατανόηση της 
έννοιας επιτυγχάνεται όταν κατανοείται πλήρως η έννοια σε ένα πλαίσιο (Reinmann & Schult,
1996), ο σχεδιασμός επιτυχημένων εκπαιδευτικών δραστηριότητων που στηρίζεται στις εμπειρίες 
των παιδιών και σε πηγές που υπάρχουν στο περιβάλλον τους και έχουν αξία για τους ίδιους και 
τους γύρω τους αποκτά δέσποζουσα σημασία στη μάθηση. Στην περίπτωση των Μαθηματικών 
στην εννοιοκεντρική διδασκαλία κατέχουν κεντρικό ρόλο οι υλικές, εικονικές, λεκτικές και 
συμβολικές παραστάσεις μαθηματικών ιδεών οι οποίες δημιουργούν τις κατάλληλες μαθησιακές 
ευκαιρίες να λύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας αυτές τις παραστάσεις και να αντιπαραβάλουν 
διαφορετικές παραστάσεις των ίδιων ιδεών (Hiebert & Wearne, 1993).

5 Διδακτική πρόταση
Οι θρησκευτικές έννοιες δεν γίνονται αντιληπτές από μαθητές που βρίσκονται στην 

πρωτοσχολική εκπαίδευση ενώ αντίθετα οι ιστορίες και οι αφηγήσεις της Βίβλου μπορούν να έχουν 
υποστηρικτικό ρόλο, όταν χρησιμοποιούνται με μέτρο στην επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων (Σακελλαρίου & Αρβανίτη, 2008). Η Καινή Διαθήκη (στο εξής ΚΔ) είναι ένα 
σύνολο θεολογικών κειμένων που περιέχουν τον «θησαυρό της πίστης» των Χριστιανών όπως 
αυτός εκφράστηκε μέσα από διαφορετικές ιστορικές και ιεραποστολικές συνθήκες και με
διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η ΚΔ δεν είναι λογοτεχνικό βιβλίο αλλά η ιστορική τεκμηρίωση 
των γεγονότων που αφορούν τη σωτηρία του ανθρώπου, όπως την έζησαν οι πιστοί στο πλαίσιο μία 
συγκεκριμένης κοινότητας, της Εκκλησίας (Γιαγκάζογλου, 2014). Παρόλο που τα κείμενα της δεν 
θεωρούνται καθαρά ανθρώπινα φιλολογικά δημιουργήματα εντούτοις εμπεριέχουν έννοιες που 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών, γιατί 
τα νοήματά τους παριστάνονται με τέτοιο τρόπο που μπορούν να δημιουργήσουν μαθησιακές 
εμπειρίες παιδαγωγικά πετυχημένες. Για παράδειγμα ορισμένες βασικές μαθηματικές έννοιες όπως 
αυτή του συνόλου, της πληθικότητας, της διαιρετότητας κ.α., βρίσκονται κρυμμένες πίσω από 
δεκάδες ιστορίες και εικόνες της ΚΔ. Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικών 
εννοιών με εικόνες από τη Βίβλο αναδεικνύει τη σχέση που μπορούν να έχουν διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία και τη δυνατότητα να οικοδομηθεί ένας γραμματισμός (θρησκευτικός) βάσει 
του άλλου (αριθμητικός). Η γνωριμία σε πρωτοσχολική ηλικία με τα κείμενα παγκόσμιας 
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κληρονομιάς, όπως αυτά της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που αποτέλεσαν ρίζες του Δυτικού 
πολιτισμού (Δεληκωσταντής, 2009), μπορεί να οικοδομήσει αποτελεσματικότερα την κατανόηση 
δυσκολότερων εννοιών αργότερα-των θρησκευτικών (Bruner, 1964) και να εφοδιάσει τον μαθητή 
με τα ερεθίσματα που του προκαλεί το κείμενο, από νωρίς με τη δυνατότητα προσδιορισμού του
εαυτού  και ερμηνείας του πλαισίου του (Σακελλαρίου & Αρβανίτη, 2008).

Στην παρακάτω διδακτική πρόταση, η οποία αποτελεί πιλότο διαμόρφωσης διδακτικού 
σεναρίου για τη Β΄ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιήθηκε ως βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του 2003, το 
Βιβλίο Δασκάλου και το ΑΠΣ των Μαθηματικών του Πιλοτικού ΠΣ του 2011. Το κείμενο της ΚΔ 
προέρχεται από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου 21, 15-21και τη μετάφραση που εκδόθηκε 
το 1985 από τη Βιβλική εταιρία.

…Κι αυτός που μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι, για να μετρήσει την πολιτεία και τις 
πύλες της και το τείχος της. Η πολιτεία ήταν τετράγωνη·το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Και 
μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι·ήταν δώδεκα χιλιάδες στάδια. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος 
ήταν τελέιως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της, που ήταν εκατόν σαράντα τέσσερις πήχες, σύμφωνα 
με τα ανθρώπια μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη, κι 
η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν 
στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφείρι, ο 
τρίτος χαλκηδόνιο, ο τέταρτος σμαράγδι, ο πέμπτος όνυχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο 
όγδοος βήρυλλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος υάκινθος, ο δωδέκατος 
αμέθυστος. Οι δώδεκα πύλες ήταν δώδεκα μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι. 
Κι η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι σαν καθαρό γυαλί…

Οι παραπάνω στίχοι θα αποτελούν το πλαίσιο αφήγησης, το οποίο θα βοηθήσει στην 
πλαισιοποίηση της μαθηματικής γνώσης μέσω εικόνων που προέρχονται από τη θρησκευτική 
εμπειρία. Η δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω της εικόνας μιας πολιτείας 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις επίτευξης αφηγηματικής γνώσης και όχι στείρας παραδειγματικής 
(Bruner, 1986, σ.12-13). Ουσιαστικά το μικρό απόσπασμα της Αποκάλυψης αποτελεί το 
κατάλληλο αφηγηματικό πλαίσιο (σενάριο), που υποστηρικτικά βοηθά τον εκπαιδευτικό με βάση 
τις επιλογές των ΑΠΣ και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους να μορφοποιήσει ένα μάθημα με 
δραστηριότητες, που βασίζεται στην παιδαγωγική επινοητικότητα του εκπαιδευτικού, στις 
συνθήκες της εκάστοτε σχολικής τάξης και ασφαλώς στη μαθητική κοινότητα και στα μοναδικά 
πρόσωπα που την απαρτίζουν. 

Η εισαγωγή των μαθητών σε ένα φανταστικό περιβάλλον δημιουργεί παρωθητικά το 
κατάλληλο περιβάλλον να εκφραστουν δημιουργικά, ελεύθερα και αναστοχαστικά, χωρίς τον φόβο 
του λάθους και να επιτύχουν αποτελέσματα που έχουν διανοητική διάσταση, προσωπική, πρακτική 
και οπωσδήποτε κοινωνική (Prior, 2009). Στη διδασκαλία των εννοιών, όπως αναφέρθηκε, το 
πλαίσιο και η διαισθητική προσέγγιση είναι σημαντικές και για αυτό η εμπειρία μίας φανταστικής 
πολιτείας του μέλλοντος, όπως αυτή της Αποκάλυψης με μία αφήγηση γεμάτη μαθηματικά 
νοήματα εμπεριέχει ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία, στη σκέψη, στη θεωρία και την πράξη, στον 
μαθησιακό κύκλο που οδηγεί στην κατανόηση. Οι μαθητές φυσικά μέσω των δραστηριότητων-του 
μαθησιακού και διδακτικού περιβάλλοντος δεν μοιράζονται μόνο τα μαθηματικά νοήματα αλλά και 
γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, αξίες, πεποιθήσεις (Light & Cox, 2002). Φυσικά έρχονται για 
πρώτη φορά σε σχολικό περιβάλλον σε επαφή με την ΚΔ και με το κείμενο της Αποκάλυψης, τα 
οποία παρουσιάζονται εμμέσως από τον εκπαιδευτικό (μπορεί να διαβάσει αυτός το κείμενο από 
την έκδοση της ΚΔ και να κάνει μικρή εισαγωγή για το τελευταίο κείμενο της ΚΔ, αναφέροντας 
τον συγγραφέα Ιωάννη, «που ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού, που όταν γέρασε πολύ έγραψε 
μέσα σε μία σπηλιά ένα βιβλίο, που είναι γεμάτο εικόνες του μέλλοντος και λέγεται Αποκάλυψη»,
αφήνοντας να λειτουργήσει η βίωση του γνωστού για τους μαθητές, πάνω στο οποίο θα 
οικοδομηθεί η εννοιολόγηση (Kalantzis & Cope, 2013, σ.328-332)).

Ωστόσο, η συμβατότητα των περιεχόμενων μαθηματικών εννοιών του συγκεκριμένου χωρίου
με το ΑΠΣ θα προκύψει από τον διδακτικό σχεδιασμό και την επιλογή συγκεκριμένων μαθησιακών 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από τον εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση αυτής της διδακτικής 
πρότασης συνέβαλε με την εμπειρία του ο Τρύφων Σπυρόπουλος, ο οποίος διδάσκει Β΄ Δημοτικού 
στο Δημοτικό σχολείο Ανάφης (2014-15). Πρότεινε ότι οι θεματικές ενότητες των Μαθηματικών 
της Β΄ τάξης που μπορούν να αξιοποιηθούν με αφορμή το χωρίο είναι:

Αριθμοί και πράξεις επιλέγοντας ως γνωσιακό στόχο: τη γνωριμία των αριθμών έως το 1.000.
Μετρήσεις επιλέγοντας ως γνωσιακούς στόχους: τη μέτρηση μηκών, τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων και τη χρησιμοποίηση των μονάδων μέτρησης. 
Γεωμετρία επιλέγοντας ως κυρίαρχους γνωσιακούς στόχους: την αναγνώριση γεωμετρικών 

σχημάτων, την εξέταση των χαρακτηριστικών των γεωμετρικών σχημάτων, τη χρήση γεωμετρικών 
οργάνων και τη δημιουργία σχημάτων σε ένα λευκό χαρτί.

Οι δραστηριότητες προτείνονται σε τρεις φάσεις χωρίς, ωστόσο, να εξειδικεύονται σε 
συγκεκριμένες διδακτικές ώρες, αφού οι αποφάσεις εξαρτώνται από την οικοσυστημική 
αξιολόγηση των συνθηκών της κάθε σχολικής κοινότητας. Μία γενική, λοιπόν, περιγραφή των 
δραστηριοτήτων είναι:

1η φάση: οι μαθητές είναι ακροατές μιας εισαγωγής και του χωρίου σε συνθήκες 
μυθοπλαστικής αφήγησης. Ακολούθως, εκτιμούν τις μονάδες για τα μεγέθη (μήκος, πλάτος) με 
αριθμούς έως το 1.000. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση αποτελεί βασική μαθηματική δεξιότητα που 
προωθείται συστηματικά στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών, ενώ ο εκπαιδευτικός 
ενθαρρύνει τους μαθητές οι εκτιμήσεις τους να περιλαμβάνουν μεγάλους αριθμούς (έως το 1.000), 
ώστε να αποτυπωθεί το μεγαλείο της πόλης.

2η φάση: από το πλαίσιο των υποθέσεων και την αναφορά μεγάλων αριθμών -στο πλαίσιο 
των προσωρινών μαθηματικών τους γνώσεων- οι μαθητές προχωρούν σε μετρήσεις εντός της 
σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αξιοποιώντας ως όργανο μέτρησης το γαλλικό μετρό 
μετρούν το πλάτος και το μήκος της σχολικής τάξης. Στη συνέχεια συγκρίνουν τα αποτελέσματά 
τους με το πλαίσιο των υποθέσεων που απεικονίζουν νοητικά το μεγαλειώδες της πόλης. Τα 
αποτελέσματα εκφράζονται στη μονάδα μέτρηση του μέτρου (μ.), ενώ στη σύγκριση της τάξης με 
το μέγεθος της πόλης χρησιμοποιούνται εκφράσεις «μεγαλύτερο από..», «μικρότερο από..» που 
προβλέπονται από τις μεθοδολογικές υποδείξεις του Βιβλίου Δασκάλου. Επίσης, από την 
καταγραφή και την παρατήρηση των αριθμών οι μαθητές εκφράζουν τις «τοπογραφικές» τους 
αντιλήψεις για το γεωμετρικό σχήμα της πόλης και της αίθουσας της σχολικής τάξης και ως 
προέκταση μπορούν να τις αποτυπώσουν με σχέδια σε λευκό χαρτί. Χρήσιμη δραστηριότητα, όχι 
όμως ως στοχοθετημένη μάθηση, θα μπορούσε να αποτελέσει η σχετική διατήρηση των αναλογιών 
των μεγεθών της πόλης και της σχολικής αίθουσας στα σχέδια ως πρώιμες μορφές σμίκρυνσης και 
μεγέθυνσης. Τέλος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενισχύσει το αφηγηματικό πλαίσιο ζητώντας από 
τους μαθητές να φτιάξουν, ως προσομοίωση, τα τείχη της πόλης στη σχολική αίθουσα 
χρησιμοποιώντας ως υλικό το χαρτί του μέτρου. Ωστόσο ο εκπαιδευτικός αναζητά, στο πλαίσιο της 
διδακτική στρατηγικής της διερεύνησης και της επίλυσης προβλήματος, το ζητούμενο μήκος. Όμως 
η εύρεση του ζητούμενου μήκους προϋποθέτει από τους μαθητές να μετρήσουν περιμετρικά τις 
διαστάσεις της σχολικής αίθουσας, δηλαδή να εξοικειωθούν βιωματικά με την έννοια της 
περιμέτρου. Σε αυτή την πρόταση είναι εμφανείς οι διαθεματικές διασυνδέσεις σε Μαθηματικά, 
Αφήγηση, Θρησκευτικά και Εικαστικά.  

3η φάση: ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον με υλικά προκειμένου να 
αξιοποιήσει τις γεωμετρικές δεξιότητες που προβλέπονται στη θεματική περιοχή της Γεωμετρίας, 
τις εκφραστικές δυνατότητες των μαθητών καθώς και το αισθητικό τους κριτήριο. Συγκεκριμένα, 
ζητά οι μαθητές να βάψουν το τοποθετημένο περιμετρικά χαρτί προκειμένου να αποτυπωθεί η 
λαμπρότητα των δομικών λίθων του τείχους. Πριν τον στολισμό του «τείχους» της σχολικής 
αίθουσας,  ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα πίνακα με δύο στήλες όπου στη μία αναφέρονται τα 
τακτικά αριθμητικά 1ος, 2ος και δίπλα τα αντίστοιχα στολίδια (ίασπις, σάπφειρος..). Οι μαθητές 
ζωγραφίζουν με τη φαντασία τους τα στολίδια καθώς ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί σε φυσικό 
πλαίσιο επικοινωνίας τους τακτικούς αριθμούς, η γνώση των οποίων αποτελεί και γλωσσικός 
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κληρονομιάς, όπως αυτά της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που αποτέλεσαν ρίζες του Δυτικού 
πολιτισμού (Δεληκωσταντής, 2009), μπορεί να οικοδομήσει αποτελεσματικότερα την κατανόηση 
δυσκολότερων εννοιών αργότερα-των θρησκευτικών (Bruner, 1964) και να εφοδιάσει τον μαθητή 
με τα ερεθίσματα που του προκαλεί το κείμενο, από νωρίς με τη δυνατότητα προσδιορισμού του
εαυτού  και ερμηνείας του πλαισίου του (Σακελλαρίου & Αρβανίτη, 2008).

Στην παρακάτω διδακτική πρόταση, η οποία αποτελεί πιλότο διαμόρφωσης διδακτικού 
σεναρίου για τη Β΄ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιήθηκε ως βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του 2003, το 
Βιβλίο Δασκάλου και το ΑΠΣ των Μαθηματικών του Πιλοτικού ΠΣ του 2011. Το κείμενο της ΚΔ 
προέρχεται από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου 21, 15-21και τη μετάφραση που εκδόθηκε 
το 1985 από τη Βιβλική εταιρία.

…Κι αυτός που μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι, για να μετρήσει την πολιτεία και τις 
πύλες της και το τείχος της. Η πολιτεία ήταν τετράγωνη·το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Και 
μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι·ήταν δώδεκα χιλιάδες στάδια. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος 
ήταν τελέιως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της, που ήταν εκατόν σαράντα τέσσερις πήχες, σύμφωνα 
με τα ανθρώπια μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη, κι 
η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν 
στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφείρι, ο 
τρίτος χαλκηδόνιο, ο τέταρτος σμαράγδι, ο πέμπτος όνυχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο 
όγδοος βήρυλλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος υάκινθος, ο δωδέκατος 
αμέθυστος. Οι δώδεκα πύλες ήταν δώδεκα μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι. 
Κι η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι σαν καθαρό γυαλί…

Οι παραπάνω στίχοι θα αποτελούν το πλαίσιο αφήγησης, το οποίο θα βοηθήσει στην 
πλαισιοποίηση της μαθηματικής γνώσης μέσω εικόνων που προέρχονται από τη θρησκευτική 
εμπειρία. Η δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω της εικόνας μιας πολιτείας 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις επίτευξης αφηγηματικής γνώσης και όχι στείρας παραδειγματικής 
(Bruner, 1986, σ.12-13). Ουσιαστικά το μικρό απόσπασμα της Αποκάλυψης αποτελεί το 
κατάλληλο αφηγηματικό πλαίσιο (σενάριο), που υποστηρικτικά βοηθά τον εκπαιδευτικό με βάση 
τις επιλογές των ΑΠΣ και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους να μορφοποιήσει ένα μάθημα με 
δραστηριότητες, που βασίζεται στην παιδαγωγική επινοητικότητα του εκπαιδευτικού, στις 
συνθήκες της εκάστοτε σχολικής τάξης και ασφαλώς στη μαθητική κοινότητα και στα μοναδικά 
πρόσωπα που την απαρτίζουν. 

Η εισαγωγή των μαθητών σε ένα φανταστικό περιβάλλον δημιουργεί παρωθητικά το 
κατάλληλο περιβάλλον να εκφραστουν δημιουργικά, ελεύθερα και αναστοχαστικά, χωρίς τον φόβο 
του λάθους και να επιτύχουν αποτελέσματα που έχουν διανοητική διάσταση, προσωπική, πρακτική 
και οπωσδήποτε κοινωνική (Prior, 2009). Στη διδασκαλία των εννοιών, όπως αναφέρθηκε, το 
πλαίσιο και η διαισθητική προσέγγιση είναι σημαντικές και για αυτό η εμπειρία μίας φανταστικής 
πολιτείας του μέλλοντος, όπως αυτή της Αποκάλυψης με μία αφήγηση γεμάτη μαθηματικά 
νοήματα εμπεριέχει ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία, στη σκέψη, στη θεωρία και την πράξη, στον 
μαθησιακό κύκλο που οδηγεί στην κατανόηση. Οι μαθητές φυσικά μέσω των δραστηριότητων-του 
μαθησιακού και διδακτικού περιβάλλοντος δεν μοιράζονται μόνο τα μαθηματικά νοήματα αλλά και 
γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, αξίες, πεποιθήσεις (Light & Cox, 2002). Φυσικά έρχονται για 
πρώτη φορά σε σχολικό περιβάλλον σε επαφή με την ΚΔ και με το κείμενο της Αποκάλυψης, τα 
οποία παρουσιάζονται εμμέσως από τον εκπαιδευτικό (μπορεί να διαβάσει αυτός το κείμενο από 
την έκδοση της ΚΔ και να κάνει μικρή εισαγωγή για το τελευταίο κείμενο της ΚΔ, αναφέροντας 
τον συγγραφέα Ιωάννη, «που ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού, που όταν γέρασε πολύ έγραψε 
μέσα σε μία σπηλιά ένα βιβλίο, που είναι γεμάτο εικόνες του μέλλοντος και λέγεται Αποκάλυψη»,
αφήνοντας να λειτουργήσει η βίωση του γνωστού για τους μαθητές, πάνω στο οποίο θα 
οικοδομηθεί η εννοιολόγηση (Kalantzis & Cope, 2013, σ.328-332)).

Ωστόσο, η συμβατότητα των περιεχόμενων μαθηματικών εννοιών του συγκεκριμένου χωρίου
με το ΑΠΣ θα προκύψει από τον διδακτικό σχεδιασμό και την επιλογή συγκεκριμένων μαθησιακών 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από τον εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση αυτής της διδακτικής 
πρότασης συνέβαλε με την εμπειρία του ο Τρύφων Σπυρόπουλος, ο οποίος διδάσκει Β΄ Δημοτικού 
στο Δημοτικό σχολείο Ανάφης (2014-15). Πρότεινε ότι οι θεματικές ενότητες των Μαθηματικών 
της Β΄ τάξης που μπορούν να αξιοποιηθούν με αφορμή το χωρίο είναι:

Αριθμοί και πράξεις επιλέγοντας ως γνωσιακό στόχο: τη γνωριμία των αριθμών έως το 1.000.
Μετρήσεις επιλέγοντας ως γνωσιακούς στόχους: τη μέτρηση μηκών, τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων και τη χρησιμοποίηση των μονάδων μέτρησης. 
Γεωμετρία επιλέγοντας ως κυρίαρχους γνωσιακούς στόχους: την αναγνώριση γεωμετρικών 

σχημάτων, την εξέταση των χαρακτηριστικών των γεωμετρικών σχημάτων, τη χρήση γεωμετρικών 
οργάνων και τη δημιουργία σχημάτων σε ένα λευκό χαρτί.

Οι δραστηριότητες προτείνονται σε τρεις φάσεις χωρίς, ωστόσο, να εξειδικεύονται σε 
συγκεκριμένες διδακτικές ώρες, αφού οι αποφάσεις εξαρτώνται από την οικοσυστημική 
αξιολόγηση των συνθηκών της κάθε σχολικής κοινότητας. Μία γενική, λοιπόν, περιγραφή των 
δραστηριοτήτων είναι:

1η φάση: οι μαθητές είναι ακροατές μιας εισαγωγής και του χωρίου σε συνθήκες 
μυθοπλαστικής αφήγησης. Ακολούθως, εκτιμούν τις μονάδες για τα μεγέθη (μήκος, πλάτος) με 
αριθμούς έως το 1.000. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση αποτελεί βασική μαθηματική δεξιότητα που 
προωθείται συστηματικά στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών, ενώ ο εκπαιδευτικός 
ενθαρρύνει τους μαθητές οι εκτιμήσεις τους να περιλαμβάνουν μεγάλους αριθμούς (έως το 1.000), 
ώστε να αποτυπωθεί το μεγαλείο της πόλης.

2η φάση: από το πλαίσιο των υποθέσεων και την αναφορά μεγάλων αριθμών -στο πλαίσιο 
των προσωρινών μαθηματικών τους γνώσεων- οι μαθητές προχωρούν σε μετρήσεις εντός της 
σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αξιοποιώντας ως όργανο μέτρησης το γαλλικό μετρό 
μετρούν το πλάτος και το μήκος της σχολικής τάξης. Στη συνέχεια συγκρίνουν τα αποτελέσματά 
τους με το πλαίσιο των υποθέσεων που απεικονίζουν νοητικά το μεγαλειώδες της πόλης. Τα 
αποτελέσματα εκφράζονται στη μονάδα μέτρηση του μέτρου (μ.), ενώ στη σύγκριση της τάξης με 
το μέγεθος της πόλης χρησιμοποιούνται εκφράσεις «μεγαλύτερο από..», «μικρότερο από..» που 
προβλέπονται από τις μεθοδολογικές υποδείξεις του Βιβλίου Δασκάλου. Επίσης, από την 
καταγραφή και την παρατήρηση των αριθμών οι μαθητές εκφράζουν τις «τοπογραφικές» τους 
αντιλήψεις για το γεωμετρικό σχήμα της πόλης και της αίθουσας της σχολικής τάξης και ως 
προέκταση μπορούν να τις αποτυπώσουν με σχέδια σε λευκό χαρτί. Χρήσιμη δραστηριότητα, όχι 
όμως ως στοχοθετημένη μάθηση, θα μπορούσε να αποτελέσει η σχετική διατήρηση των αναλογιών 
των μεγεθών της πόλης και της σχολικής αίθουσας στα σχέδια ως πρώιμες μορφές σμίκρυνσης και 
μεγέθυνσης. Τέλος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενισχύσει το αφηγηματικό πλαίσιο ζητώντας από 
τους μαθητές να φτιάξουν, ως προσομοίωση, τα τείχη της πόλης στη σχολική αίθουσα 
χρησιμοποιώντας ως υλικό το χαρτί του μέτρου. Ωστόσο ο εκπαιδευτικός αναζητά, στο πλαίσιο της 
διδακτική στρατηγικής της διερεύνησης και της επίλυσης προβλήματος, το ζητούμενο μήκος. Όμως 
η εύρεση του ζητούμενου μήκους προϋποθέτει από τους μαθητές να μετρήσουν περιμετρικά τις 
διαστάσεις της σχολικής αίθουσας, δηλαδή να εξοικειωθούν βιωματικά με την έννοια της 
περιμέτρου. Σε αυτή την πρόταση είναι εμφανείς οι διαθεματικές διασυνδέσεις σε Μαθηματικά, 
Αφήγηση, Θρησκευτικά και Εικαστικά.  

3η φάση: ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον με υλικά προκειμένου να 
αξιοποιήσει τις γεωμετρικές δεξιότητες που προβλέπονται στη θεματική περιοχή της Γεωμετρίας, 
τις εκφραστικές δυνατότητες των μαθητών καθώς και το αισθητικό τους κριτήριο. Συγκεκριμένα, 
ζητά οι μαθητές να βάψουν το τοποθετημένο περιμετρικά χαρτί προκειμένου να αποτυπωθεί η 
λαμπρότητα των δομικών λίθων του τείχους. Πριν τον στολισμό του «τείχους» της σχολικής 
αίθουσας,  ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα πίνακα με δύο στήλες όπου στη μία αναφέρονται τα 
τακτικά αριθμητικά 1ος, 2ος και δίπλα τα αντίστοιχα στολίδια (ίασπις, σάπφειρος..). Οι μαθητές 
ζωγραφίζουν με τη φαντασία τους τα στολίδια καθώς ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί σε φυσικό 
πλαίσιο επικοινωνίας τους τακτικούς αριθμούς, η γνώση των οποίων αποτελεί και γλωσσικός 
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στόχος στην ίδια τάξη. Η δυσκολία να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των λίθων επιλύεται με τη 
δύναμη της φαντασίας των μαθητών, αλλά μπορεί να βοηθηθεί κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, αν χρειάζεται, από έγχρωμες εικόνες των πολύτιμων λίθων. Τέλος, οι μαθητές 
μπορούν να δημιουργήσουν σε σκληρό χαρτόνι ένα παζλ -αποτελεί και ενδεικτική δραστηριότητα 
στο ΑΠΣ- το οποίο θα αποτυπώνει την πόλη του χωρίου ή ένα τοπογραφικό χάρτη με βάση τα 
στοιχεία της αφήγησης (τείχος, πύλες, πλατεία κ.ά.) και ό, τι η φαντασία τους γεννήσει, αφού 
πρόκειται για μία φανταστική πολιτεία (μπορεί να διασυνδεθεί με την εισαγωγή που έκανε ο 
εκπαιδευτικός). Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις γεωμετρικές τους δεξιότητες για την 
κατασκευή του παζλ ή του χάρτη ενώ θα εκφράσουν ελεύθερα εντυπώσεις τους. Η ύπαρξη αυτής 
της πολιτείας στο χώρο, αλλά κυρίως στη φαντασία των μαθητών μπορεί να πλαισιώσει σειρά 
άλλων μαθημάτων (μαθηματικών ή άλλων), του ΑΠΣ, που τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους 
θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να επιτευχθούν στη φανταστική πολιτεία που δημιούργησε η 
κοινότητα και στην οποία μπορούν να αναθέτονται ποικιλία ρόλων και να εκτελούνται πλήθος 
δραστηριοτήτων, σε συνέχειες, ανάλογα κάθε φορά με τα μαθήματα. Η χρήση τεχνικών τύπου «ο 
μανδύας του ειδικού» της Dorothy Heathcote συνεπάγεται την ολιστική θεώρηση της γνώσης, ότι 
κάθε γνωστικό αντικείμενο όπως και κάθε χώρος μάθησης συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα γνώσης
και, το κυριότερο, ο μαθητής αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι αυτή τη διασύνδεση (Heathcote &
Bolton, 1995). Μια τέτοια διασύνδεση Μαθηματικών και Θρησκευτικών μπορεί να έχει ευεργετικά
γνωσιακά αποτελέσματα για το δεύτερο μάθημα στις επόμενες τάξεις. Γίνεται, τέλος, αντιληπτό, 
ότι ο δάσκαλος έδρασε πριν τη διδασκαλία και θα δράσει με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια, μετά 
από την έκρηξη επινοητικότητας και δημιουργικότητας των παιδιών ως δομικός λειτουργός που θα 
διαλέξει κατάλληλες κάθε φορά δομές (ρόλους, σενάρια, αντικείμενα) με βάση τις μαθησιακές και 
γνωσιακές εμπειρίες μαθητών εντός του πλαισίου στήριξης (scaffolding). 

6 Συζήτηση

Από όλα τα προηγούμενα γίνεται κατανοητό πως κείμενα όπως αυτά της ΚΔ μέσα από το
πλήθος των εικόνων τους μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο στη διδασκαλία 
στοιχειωδών μαθηματικών, και όχι μόνο, εννοιών. Οι εικόνες αποτελούν τη βάση για να 
οικοδομηθεί παραστατικά ένα μαθηματικό οικοδόμημα. Με αφετηρία τόσο τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2012) όσο και εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους 
(Κουκουνάρας Λιάγκης 2011) προτάθηκε η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσα από κείμενα 
της ΚΔ ενταγμένα σε δραστηριότητες που θα έχουν ως προσδοκώμενα την τριβή του μαθητή με τη 
μαθηματική σκέψη, την καλλιέργεια άλλων δεξιοτήτων και την πρώτη επικοινωνία με θρησκευτικά 
κείμενα. Μάλιστα, για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η 
Ευέλικτη Ζώνη. Οπωσδήποτε, η εφαρμογή και η αξιολόγηση αυτού του σχεδίου από δασκάλους 
είναι ένα ζητούμενο στην έρευνα αυτή. Επιπλέον, σε ερευνητικό επίπεδο θα είχε ιδιαίτερη σημασία 
η επιβεβαίωση ή όχι της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της θρησκευτικής γνώσης στις 
μεγαλύτερες τάξεις, εφόσον ομάδες μαθητών θα διδάσκονταν κάποιες ενότητες Μαθηματικών 
μέσω θρησκευτικών κειμένων στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού. 
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στόχος στην ίδια τάξη. Η δυσκολία να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των λίθων επιλύεται με τη 
δύναμη της φαντασίας των μαθητών, αλλά μπορεί να βοηθηθεί κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, αν χρειάζεται, από έγχρωμες εικόνες των πολύτιμων λίθων. Τέλος, οι μαθητές 
μπορούν να δημιουργήσουν σε σκληρό χαρτόνι ένα παζλ -αποτελεί και ενδεικτική δραστηριότητα 
στο ΑΠΣ- το οποίο θα αποτυπώνει την πόλη του χωρίου ή ένα τοπογραφικό χάρτη με βάση τα 
στοιχεία της αφήγησης (τείχος, πύλες, πλατεία κ.ά.) και ό, τι η φαντασία τους γεννήσει, αφού 
πρόκειται για μία φανταστική πολιτεία (μπορεί να διασυνδεθεί με την εισαγωγή που έκανε ο 
εκπαιδευτικός). Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις γεωμετρικές τους δεξιότητες για την 
κατασκευή του παζλ ή του χάρτη ενώ θα εκφράσουν ελεύθερα εντυπώσεις τους. Η ύπαρξη αυτής 
της πολιτείας στο χώρο, αλλά κυρίως στη φαντασία των μαθητών μπορεί να πλαισιώσει σειρά 
άλλων μαθημάτων (μαθηματικών ή άλλων), του ΑΠΣ, που τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους 
θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να επιτευχθούν στη φανταστική πολιτεία που δημιούργησε η 
κοινότητα και στην οποία μπορούν να αναθέτονται ποικιλία ρόλων και να εκτελούνται πλήθος 
δραστηριοτήτων, σε συνέχειες, ανάλογα κάθε φορά με τα μαθήματα. Η χρήση τεχνικών τύπου «ο 
μανδύας του ειδικού» της Dorothy Heathcote συνεπάγεται την ολιστική θεώρηση της γνώσης, ότι 
κάθε γνωστικό αντικείμενο όπως και κάθε χώρος μάθησης συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα γνώσης
και, το κυριότερο, ο μαθητής αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι αυτή τη διασύνδεση (Heathcote &
Bolton, 1995). Μια τέτοια διασύνδεση Μαθηματικών και Θρησκευτικών μπορεί να έχει ευεργετικά
γνωσιακά αποτελέσματα για το δεύτερο μάθημα στις επόμενες τάξεις. Γίνεται, τέλος, αντιληπτό, 
ότι ο δάσκαλος έδρασε πριν τη διδασκαλία και θα δράσει με τον ίδιο τρόπο και στη συνέχεια, μετά 
από την έκρηξη επινοητικότητας και δημιουργικότητας των παιδιών ως δομικός λειτουργός που θα 
διαλέξει κατάλληλες κάθε φορά δομές (ρόλους, σενάρια, αντικείμενα) με βάση τις μαθησιακές και 
γνωσιακές εμπειρίες μαθητών εντός του πλαισίου στήριξης (scaffolding). 

6 Συζήτηση

Από όλα τα προηγούμενα γίνεται κατανοητό πως κείμενα όπως αυτά της ΚΔ μέσα από το
πλήθος των εικόνων τους μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο στη διδασκαλία 
στοιχειωδών μαθηματικών, και όχι μόνο, εννοιών. Οι εικόνες αποτελούν τη βάση για να 
οικοδομηθεί παραστατικά ένα μαθηματικό οικοδόμημα. Με αφετηρία τόσο τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2012) όσο και εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους 
(Κουκουνάρας Λιάγκης 2011) προτάθηκε η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσα από κείμενα 
της ΚΔ ενταγμένα σε δραστηριότητες που θα έχουν ως προσδοκώμενα την τριβή του μαθητή με τη 
μαθηματική σκέψη, την καλλιέργεια άλλων δεξιοτήτων και την πρώτη επικοινωνία με θρησκευτικά 
κείμενα. Μάλιστα, για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η 
Ευέλικτη Ζώνη. Οπωσδήποτε, η εφαρμογή και η αξιολόγηση αυτού του σχεδίου από δασκάλους 
είναι ένα ζητούμενο στην έρευνα αυτή. Επιπλέον, σε ερευνητικό επίπεδο θα είχε ιδιαίτερη σημασία 
η επιβεβαίωση ή όχι της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της θρησκευτικής γνώσης στις 
μεγαλύτερες τάξεις, εφόσον ομάδες μαθητών θα διδάσκονταν κάποιες ενότητες Μαθηματικών 
μέσω θρησκευτικών κειμένων στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού. 
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Περίληψη
Με την παρούσα συγχρονική μελέτη επιδιώκεται η διερεύνηση του βαθμού συμβολής των 

δεξιοτήτων προφορικού λόγου των μαθητών και ειδικότερα της φωνολογικής και της 
μορφολογικής τους επίγνωσης στην ικανότητα ορθογραφημένης γραφής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του 
δημοτικού. Διακόσιοι δεκαπέντε μαθητές αξιολογήθηκαν ως προς το προσληπτικό και το
εκφραστικό τους λεξιλόγιο, την ικανότητά τους στην ταχεία κατονομασία οπτικών ερεθισμάτων, τη 
φωνολογική και τη μορφολογική τους επίγνωση και την ικανότητά τους στην ορθογραφημένη 
γραφή λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η φωνολογική όσο και η μορφολογική επίγνωση 
των παιδιών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού έχουν μια μικρή αλλά σημαντική συμβολή στην 
ορθογραφημένη γραφή ανεξάρτητα από την επίδραση των άλλων δεξιοτήτων προφορικού λόγου. 
Μάλιστα, η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης είναι μεγαλύτερη στις πολύπλοκες 
μορφολογικά λέξεις, αναδεικνύοντας έτσι την επίδραση της μορφολογικής δομής των λέξεων στην 
ορθογραφική δεξιότητα. Συνολικά, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη για τη χρήση 
ρεπερτορίου στρατηγικών ακόμη και στα αρχικά στάδια της μάθησης της ορθογραφημένης 
γραφής..

Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες προφορικού λόγου, φωνολογική επίγνωση, μορφολογική 
επίγνωση, ορθογραφημένη γραφή

1 Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

απαιτεί τη συμμετοχή ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως τη φωνολογική και τη μορφολογική 
επίγνωση, τη γνώση των κανόνων που διέπουν το ορθογραφικό σύστημα της γλώσσας και τη 
γνώση της ιστορικής ορθογραφίας (Διαμαντή, 2010).

Η φωνολογική και η μορφολογική επίγνωση συνιστούν μεταγλωσσικές ικανότητες, δηλαδή 
ανώτερες γλωσσικές δεξιότητες, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο συνειδητός 
συλλογισμός, η ανάλυση και ο σκόπιμος έλεγχος πάνω στη δομή και τη χρήση της γλώσσας, η 
θεώρηση της γλώσσας ως αντικειμένου σκέψης και η μετατόπιση της προσοχής του υποκειμένου 
από το νόημα στον ίδιο το γλωσσικό τύπο (Μανωλίτσης, 2000). Αναλυτικότερα, η φωνολογική 
επίγνωση αφορά στην ικανότητα αναγνώρισης, ελέγχου και συνειδητού χειρισμού των 
φωνολογικών χαρακτηριστικών (συλλαβών, φωνημάτων) των γλωσσικών μονάδων (Goswami,
2000). Η μορφολογική επίγνωση αναφέρεται στη συνειδητή επίγνωση του ατόμου για τη 
μορφολογική δομή της γλώσσας και στην ικανότητά του να χειρίζεται σκόπιμα αυτή τη δομή. 
Ειδικότερα, αφορά στην ικανότητά του να διακρίνει τα μορφήματα του προφορικού λόγου 
(θεματικά μορφήματα, προθήματα, επιθήματα) και να τα συνδυάζει σύμφωνα με τους κανόνες 
σχηματισμού των λέξεων της γλώσσας που ομιλεί (Carlisle, 1995 . Kuo, Anderson, 2006).



197

Λώλη, Ε. (2009). Η "Διαθεματική" προσέγγιση της γνώσης στα νέα βιβλία του Δημοτικού 
σχολείου. Το παράδειγμα της Γλώσσας και της Φυσικής της Ε΄τάξης. Νέα Παιδεία(129), 
σσ. 89-102.

Μάνεσης, Α. (1981). Συνταγματικά Δικαιώματα α΄Ατομικές Ελευθερίες. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας.
Ματσαγγούρας, Η. (2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα 

προγράμματα Σπουδών. Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων(7), σσ. 19-36.

Ματσαγγούρας, Η. (2012). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση 
και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη

Πορτελάνος, Σ. (2012). Το μάθημα των Θρησκευτικών στην εποχή της Μετανεωτερικότητας. 
"Θρησκευτικός γραμματισμός" στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Νέα Παιδεία(142), σσ. 130-
147.

Σακελλαρίου, Μ., & Αρβανίτη, Ε. (2008). Πολυπολιτισμικότητα και Θρησκευτική Αγωγή στην 
Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Μία ερευνητική Προσέγγιση. Στο Κ. 
Σταυριανός (Επιμ.), Η Θρησκευτική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 
Προβληματισμοί και Προοπτικές (σσ. 89-132). Αθήνα: Γρηγόρη.

Τάφα, Ε., & Μανωλίτσης, Γ. (Επιμ.). (2009). Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και εφαρμογές.
Αθήνα: Πεδίο.

Υ.Π.ΔΒ.Θ, & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Π. (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού Θρησκευτικά Δημοτικού 
Γυμνασίου. Αθήνα: Υ.Π.ΔΒ.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΥΠ.Ε.Π.Θ., & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών-Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Τόμ. Α΄). Αθήνα: 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Παιδαγωγικό Ινστιτιούτο.

Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης.
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Χασάπης, Δ. (2000). Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών. Αριθμοί και αριθμητικές πράξεις.
Αθήνα : Μεταίχμιο.

Χατζηγεωργίου, Γ. (2012). Γνώθι το Curriculum. Γενικά και ειδικά θέματα Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και Διδακτικής. Αθήνα: διάδραση.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
ΓΡΑΦΗ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ιωάννης Γρηγοράκης
grigor2@hotmail.com

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70

Γεώργιος Μανωλίτσης
gmanolitsis@edc.uoc.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Περίληψη
Με την παρούσα συγχρονική μελέτη επιδιώκεται η διερεύνηση του βαθμού συμβολής των 

δεξιοτήτων προφορικού λόγου των μαθητών και ειδικότερα της φωνολογικής και της 
μορφολογικής τους επίγνωσης στην ικανότητα ορθογραφημένης γραφής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του 
δημοτικού. Διακόσιοι δεκαπέντε μαθητές αξιολογήθηκαν ως προς το προσληπτικό και το
εκφραστικό τους λεξιλόγιο, την ικανότητά τους στην ταχεία κατονομασία οπτικών ερεθισμάτων, τη 
φωνολογική και τη μορφολογική τους επίγνωση και την ικανότητά τους στην ορθογραφημένη 
γραφή λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η φωνολογική όσο και η μορφολογική επίγνωση 
των παιδιών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού έχουν μια μικρή αλλά σημαντική συμβολή στην 
ορθογραφημένη γραφή ανεξάρτητα από την επίδραση των άλλων δεξιοτήτων προφορικού λόγου. 
Μάλιστα, η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης είναι μεγαλύτερη στις πολύπλοκες 
μορφολογικά λέξεις, αναδεικνύοντας έτσι την επίδραση της μορφολογικής δομής των λέξεων στην 
ορθογραφική δεξιότητα. Συνολικά, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη για τη χρήση 
ρεπερτορίου στρατηγικών ακόμη και στα αρχικά στάδια της μάθησης της ορθογραφημένης 
γραφής..

Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες προφορικού λόγου, φωνολογική επίγνωση, μορφολογική 
επίγνωση, ορθογραφημένη γραφή

1 Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

απαιτεί τη συμμετοχή ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως τη φωνολογική και τη μορφολογική 
επίγνωση, τη γνώση των κανόνων που διέπουν το ορθογραφικό σύστημα της γλώσσας και τη 
γνώση της ιστορικής ορθογραφίας (Διαμαντή, 2010).

Η φωνολογική και η μορφολογική επίγνωση συνιστούν μεταγλωσσικές ικανότητες, δηλαδή 
ανώτερες γλωσσικές δεξιότητες, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο συνειδητός 
συλλογισμός, η ανάλυση και ο σκόπιμος έλεγχος πάνω στη δομή και τη χρήση της γλώσσας, η 
θεώρηση της γλώσσας ως αντικειμένου σκέψης και η μετατόπιση της προσοχής του υποκειμένου 
από το νόημα στον ίδιο το γλωσσικό τύπο (Μανωλίτσης, 2000). Αναλυτικότερα, η φωνολογική 
επίγνωση αφορά στην ικανότητα αναγνώρισης, ελέγχου και συνειδητού χειρισμού των 
φωνολογικών χαρακτηριστικών (συλλαβών, φωνημάτων) των γλωσσικών μονάδων (Goswami,
2000). Η μορφολογική επίγνωση αναφέρεται στη συνειδητή επίγνωση του ατόμου για τη 
μορφολογική δομή της γλώσσας και στην ικανότητά του να χειρίζεται σκόπιμα αυτή τη δομή. 
Ειδικότερα, αφορά στην ικανότητά του να διακρίνει τα μορφήματα του προφορικού λόγου 
(θεματικά μορφήματα, προθήματα, επιθήματα) και να τα συνδυάζει σύμφωνα με τους κανόνες 
σχηματισμού των λέξεων της γλώσσας που ομιλεί (Carlisle, 1995 . Kuo, Anderson, 2006).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Η φωνολογική επίγνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας, καθώς 
αποτελεί τη βάση της φωνογραφημικής αντιστοίχισης και επιτρέπει σε εκείνον που γράφει μια λέξη 
να αναγνωρίζει τους μεμονωμένους ήχους της λέξης και να τους αποτυπώνει στη γραφή με τα 
αντίστοιχα γράμματα ή γραφήματα. Έτσι μια λέξη ακόμα κι αν δεν είναι γραμμένη με το 
συμβατικό τρόπο θεωρείται φωνολογικά σωστή εφόσον ακούγεται σωστά όταν διαβάζεται
(Διαμαντή, 2010). Βέβαια αυτό δεν αρκεί για την ορθογραφημένη γραφή, καθώς σε πολλές 
γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, η ορθογραφία βασίζεται επίσης και στα μορφήματα 
και σε πρότυπα ιστορικής ορθογραφίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες 
για να γραφτούν σωστά οι λέξεις δεν αρκούν οι φωνολογικές γνώσεις αλλά απαιτούνται 
μορφολογικές αρχές. Η μορφολογική επίγνωση φαίνεται να διευκολύνει την ορθογραφημένη γραφή 
όταν η ορθογραφία  μιας γλώσσας, όπως για παράδειγμα η ελληνική, αντικατοπτρίζει σε κάποιο 
βαθμό τη μορφολογική δομή των λέξεων (Δουκλιάς, Κωνσταντινίδου, 2010).

Οι περισσότερες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν 
γενικά την ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής μέσα από διακριτά στάδια, καθένα από τα οποία 
διακρίνεται από μια ιδιάζουσα στρατηγική γραφής (Frith, 1985 . Ehri, 1992). Οι στρατηγικές δεν 
εξελίσσονται ανεξάρτητα μεταξύ τους, επειδή υπάρχει υποχρεωτική διέλευση από τη μια 
στρατηγική (π.χ. φωνολογική) στην άλλη (π.χ. ορθογραφική). Ειδικότερα, στα πρώτα στάδια 
κατάκτησης της ορθογραφημένης γραφής,  τα αναπτυξιακά μοντέλα για την ανάπτυξη του 
γραμματισμού υποστηρίζουν ότι οι μαθητές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο φωνητικό 
επίπεδο της γραπτής γλώσσας, ενώ δε φαίνεται να χρησιμοποιούν πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία, όπως η μορφολογική δομή των λέξεων, η οποία φαίνεται να επεξεργάζεται σε 
μεταγενέστερο στάδιο (Schlagal, 2001 . Ehri, 2002). Από την άλλη, κάποιοι ερευνητές 
υποστηρίζουν τη χρησιμοποίηση από τα παιδιά πολλαπλών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης 
της μορφολογικής επεξεργασίας, ακόμη και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των ορθογραφικών τους 
δεξιοτήτων. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση τα παιδιά αν και στηρίζονται ως επί το πλείστον στη 
φωνολογική ή στη μορφολογική ή στη λεξική γνώση σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της 
ορθογραφικής τους ικανότητας, εντούτοις όλες οι γλωσσικές γνωστικές διαδικασίες αντλούνται σε 
πρώιμη ηλικία (Sulzby, 1996 . Apel, et al., 2004).

Ασφαλώς η χρήση των στρατηγικών αυτών εξαρτάται και από το ίδιο το ορθογραφικό 
σύστημα μιας γλώσσας. Στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, για παράδειγμα, λόγω των πολλών 
αναντιστοιχιών μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων (Κλαίρης, Μπαμπινιώτης, 2005), η
ορθογραφική απόδοση των τριών φωνηεντικών φθόγγων (/ο/, /i/ και /e/) στα ονοματικά και 
ρηματικά κλιτικά επιθήματα των λέξεων απαιτεί από τα παιδιά τη χρήση μορφολογικών γνώσεων
(Porpodas, 2006). Επιπλέον, διαφορετικά μέρη της λέξης μπορεί να απαιτούν διαφορετικά είδη 
γνώσης για να γραφτούν σωστά (π.χ. «μήλο» και «μιλώ»). Αυτή η διαφορά στο θεματικό μόρφημα 
οφείλεται στην ετυμολογία τους και δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε φωνολογικά ούτε 
μορφολογικά, αλλά απαιτεί τη γνώση συγκεκριμένων μορφημάτων (Πρωτόπαπας, 2010).

Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι τα ελληνόπουλα από την Α΄ δημοτικού είναι ικανά να 
χρησιμοποιούν τρεις τουλάχιστον ορθογραφικές στρατηγικές: τη φωνολογική, τη μορφολογική και 
τη στρατηγική της απομνημόνευσης (Αϊδίνης, Παράσχου, 2004 . Διακογιώργη κ.ά, 2005). Βέβαια, η 
μορφολογική στρατηγική δε χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις συστηματικά και 
ανταγωνίζεται με τη φωνολογική εκείνη στρατηγική που βασίζεται στην παράμετρο «συχνότητα», 
η οποία και υπερισχύει της μορφολογικής στις δύσκολες ορθογραφικές περιπτώσεις (Διακογιώργη 
κ.ά., 2005). Στη Β΄ τάξη του δημοτικού οι μορφολογικές στρατηγικές εξακολουθούν να 
συνυπάρχουν με τις φωνολογικές χωρίς να υπερισχύει κάποια από τις δύο (Chliounaki, Bryant,
2007). Έρευνα των Αϊδίνη και Δαλακλή (2006) κατέδειξε επίσης τη χρήση μιας μερικώς 
μορφολογικής στρατηγικής από τους μαθητές στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, η οποία 
περιορίζεται στις καταλήξεις των λέξεων.

Βέβαια η ορθογραφημένη γραφή εκτός από τη φωνολογική και τη μορφολογική επίγνωση 
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η συντακτική επίγνωση, το λεξιλόγιο και η 

ταχύτητα ανάγνωσης (Plaza, Cohen, 2004). Στις δεξιότητες προφορικού λόγου εντάσσεται, επίσης, 
και η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα ανάσυρσης της 
φωνολογικής αναπαράστασης ενός οπτικού ερεθίσματος (Αϊδίνης, 2012). Ερευνητικά δεδομένα 
στην ελληνική γλώσσα έχουν δείξει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ταχείας κατονομασίας 
ερεθισμάτων και της ορθογραφικής επεξεργασίας. Η γρήγορη ανάσυρση των φωνολογικών 
αναπαραστάσεων των λέξεων συνδέεται και με ορθογραφικές αναπαραστάσεις υψηλής ποιότητας
(Παπαδόπουλος, Γεωργίου, 2010).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη συμβολή της φωνολογικής και της 
μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής στις δύο πρώτες 
τάξεις του δημοτικού. Ειδικότερα, επιδιώκει να ανιχνεύσει τη συμβολή τους στην ορθογραφημένη 
γραφή μετά τον έλεγχο της επίδρασης άλλων δεξιοτήτων προφορικού λόγου, όπως το λεξιλόγιο και 
η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων. Επιπλέον, επιχειρεί να εξετάσει τη συμβολή της μορφολογικής 
επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων διαφορετικής μορφημικής δομής και συχνότητας.

Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν οι εξής:
α. Οι δεξιότητες προφορικού λόγου των μαθητών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού θα 

συσχετίζονται με την επίδοσή τους στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων 
β.  Η φωνολογική και η μορφολογική επίγνωση των μαθητών τόσο στην Α΄ τάξη όσο και στη 

Β΄ τάξη του δημοτικού θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίδοσή τους ως προς την 
ορθογραφημένη γραφή λέξεων στην αντίστοιχη τάξη 

γ. Η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη της φωνολογικής 
επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων με πολύπλοκη μορφολογική δομή τόσο 
στην Α΄ τάξη όσο και στη Β΄ τάξη του δημοτικού.

2  Μέθοδος
2.1 Δείγμα

Το δείγμα συγκροτήθηκε από 215 μαθητές (111 αγόρια και 104 κορίτσια) ηλικίας 6;1- 7;1
ετών, οι οποίοι κατά την πρώτη φάση της έρευνας φοιτούσαν στην Α΄ τάξη Δημοτικών Σχολείων
του Νομού Ηρακλείου και είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική.

2.2 Διαδικασία
Η διαδικασία εφαρμογής της έρευνας έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση (Α΄ τάξη) 

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 και περιλάμβανε δύο συναντήσεις με τους 
μαθητές του δείγματος. Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές αξιολογήθηκαν ατομικά ως προς το 
προσληπτικό και εκφραστικό τους λεξιλόγιο, την ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων, τη φωνολογική 
επίγνωση και τη μορφολογική επίγνωση. Στη δεύτερη συνάντηση αξιολογήθηκαν ομαδικά ως προς 
την ορθογραφημένη γραφή. Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και στη Β΄ φάση (Β΄ τάξη) κατά 
το σχολικό έτος 2011-12.

2.3 Όργανα μέτρησης
1. Το προσληπτικό λεξιλόγιο (ΠΛ) μετρήθηκε με την ελληνική έκδοση του PPVT-R(Simos et al., 

2011).
2. Το εκφραστικό λεξιλόγιο (ΕΛ) μετρήθηκε τη σταθμισμένη «Δοκιμασία Εκφραστικού 

Λεξιλογίου» (Βογινδρούκας κ.ά., 2009).
3. Η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων (ΤΚΕ) μετρήθηκε με δύο κριτήρια: την «ταχεία 

κατονομασία ψηφίων», και την «ταχεία κατονομασία γραμμάτων» (Papadopoulos et al.,, 2009). 
4. Η φωνολογική επίγνωση (ΦΕ) στην Α΄ τάξη μετρήθηκε με το κριτήριο «Απαλοιφή 

φωνημάτων» του σταθμισμένου «Τεστ Ανίχνευσης και Διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών»
(Πόρποδας, 2008). Στη Β΄ τάξη μετρήθηκε με το κριτήριο «Απάλειψη ψευδολέξεων»
(Georgiou, Manolitsis, 2010).
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Η φωνολογική επίγνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας, καθώς 
αποτελεί τη βάση της φωνογραφημικής αντιστοίχισης και επιτρέπει σε εκείνον που γράφει μια λέξη 
να αναγνωρίζει τους μεμονωμένους ήχους της λέξης και να τους αποτυπώνει στη γραφή με τα 
αντίστοιχα γράμματα ή γραφήματα. Έτσι μια λέξη ακόμα κι αν δεν είναι γραμμένη με το 
συμβατικό τρόπο θεωρείται φωνολογικά σωστή εφόσον ακούγεται σωστά όταν διαβάζεται
(Διαμαντή, 2010). Βέβαια αυτό δεν αρκεί για την ορθογραφημένη γραφή, καθώς σε πολλές 
γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, η ορθογραφία βασίζεται επίσης και στα μορφήματα 
και σε πρότυπα ιστορικής ορθογραφίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες 
για να γραφτούν σωστά οι λέξεις δεν αρκούν οι φωνολογικές γνώσεις αλλά απαιτούνται 
μορφολογικές αρχές. Η μορφολογική επίγνωση φαίνεται να διευκολύνει την ορθογραφημένη γραφή 
όταν η ορθογραφία  μιας γλώσσας, όπως για παράδειγμα η ελληνική, αντικατοπτρίζει σε κάποιο 
βαθμό τη μορφολογική δομή των λέξεων (Δουκλιάς, Κωνσταντινίδου, 2010).

Οι περισσότερες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζουν 
γενικά την ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής μέσα από διακριτά στάδια, καθένα από τα οποία 
διακρίνεται από μια ιδιάζουσα στρατηγική γραφής (Frith, 1985 . Ehri, 1992). Οι στρατηγικές δεν 
εξελίσσονται ανεξάρτητα μεταξύ τους, επειδή υπάρχει υποχρεωτική διέλευση από τη μια 
στρατηγική (π.χ. φωνολογική) στην άλλη (π.χ. ορθογραφική). Ειδικότερα, στα πρώτα στάδια 
κατάκτησης της ορθογραφημένης γραφής,  τα αναπτυξιακά μοντέλα για την ανάπτυξη του 
γραμματισμού υποστηρίζουν ότι οι μαθητές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στο φωνητικό 
επίπεδο της γραπτής γλώσσας, ενώ δε φαίνεται να χρησιμοποιούν πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία, όπως η μορφολογική δομή των λέξεων, η οποία φαίνεται να επεξεργάζεται σε 
μεταγενέστερο στάδιο (Schlagal, 2001 . Ehri, 2002). Από την άλλη, κάποιοι ερευνητές 
υποστηρίζουν τη χρησιμοποίηση από τα παιδιά πολλαπλών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης 
της μορφολογικής επεξεργασίας, ακόμη και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των ορθογραφικών τους 
δεξιοτήτων. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση τα παιδιά αν και στηρίζονται ως επί το πλείστον στη 
φωνολογική ή στη μορφολογική ή στη λεξική γνώση σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της 
ορθογραφικής τους ικανότητας, εντούτοις όλες οι γλωσσικές γνωστικές διαδικασίες αντλούνται σε 
πρώιμη ηλικία (Sulzby, 1996 . Apel, et al., 2004).

Ασφαλώς η χρήση των στρατηγικών αυτών εξαρτάται και από το ίδιο το ορθογραφικό 
σύστημα μιας γλώσσας. Στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα, για παράδειγμα, λόγω των πολλών 
αναντιστοιχιών μεταξύ φωνημάτων και γραφημάτων (Κλαίρης, Μπαμπινιώτης, 2005), η
ορθογραφική απόδοση των τριών φωνηεντικών φθόγγων (/ο/, /i/ και /e/) στα ονοματικά και 
ρηματικά κλιτικά επιθήματα των λέξεων απαιτεί από τα παιδιά τη χρήση μορφολογικών γνώσεων
(Porpodas, 2006). Επιπλέον, διαφορετικά μέρη της λέξης μπορεί να απαιτούν διαφορετικά είδη 
γνώσης για να γραφτούν σωστά (π.χ. «μήλο» και «μιλώ»). Αυτή η διαφορά στο θεματικό μόρφημα 
οφείλεται στην ετυμολογία τους και δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε φωνολογικά ούτε 
μορφολογικά, αλλά απαιτεί τη γνώση συγκεκριμένων μορφημάτων (Πρωτόπαπας, 2010).

Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι τα ελληνόπουλα από την Α΄ δημοτικού είναι ικανά να 
χρησιμοποιούν τρεις τουλάχιστον ορθογραφικές στρατηγικές: τη φωνολογική, τη μορφολογική και 
τη στρατηγική της απομνημόνευσης (Αϊδίνης, Παράσχου, 2004 . Διακογιώργη κ.ά, 2005). Βέβαια, η 
μορφολογική στρατηγική δε χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις συστηματικά και 
ανταγωνίζεται με τη φωνολογική εκείνη στρατηγική που βασίζεται στην παράμετρο «συχνότητα», 
η οποία και υπερισχύει της μορφολογικής στις δύσκολες ορθογραφικές περιπτώσεις (Διακογιώργη 
κ.ά., 2005). Στη Β΄ τάξη του δημοτικού οι μορφολογικές στρατηγικές εξακολουθούν να 
συνυπάρχουν με τις φωνολογικές χωρίς να υπερισχύει κάποια από τις δύο (Chliounaki, Bryant,
2007). Έρευνα των Αϊδίνη και Δαλακλή (2006) κατέδειξε επίσης τη χρήση μιας μερικώς 
μορφολογικής στρατηγικής από τους μαθητές στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, η οποία 
περιορίζεται στις καταλήξεις των λέξεων.

Βέβαια η ορθογραφημένη γραφή εκτός από τη φωνολογική και τη μορφολογική επίγνωση 
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η συντακτική επίγνωση, το λεξιλόγιο και η 

ταχύτητα ανάγνωσης (Plaza, Cohen, 2004). Στις δεξιότητες προφορικού λόγου εντάσσεται, επίσης, 
και η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων, η οποία σχετίζεται με την ικανότητα ανάσυρσης της 
φωνολογικής αναπαράστασης ενός οπτικού ερεθίσματος (Αϊδίνης, 2012). Ερευνητικά δεδομένα 
στην ελληνική γλώσσα έχουν δείξει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ταχείας κατονομασίας 
ερεθισμάτων και της ορθογραφικής επεξεργασίας. Η γρήγορη ανάσυρση των φωνολογικών 
αναπαραστάσεων των λέξεων συνδέεται και με ορθογραφικές αναπαραστάσεις υψηλής ποιότητας
(Παπαδόπουλος, Γεωργίου, 2010).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη συμβολή της φωνολογικής και της 
μορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής στις δύο πρώτες 
τάξεις του δημοτικού. Ειδικότερα, επιδιώκει να ανιχνεύσει τη συμβολή τους στην ορθογραφημένη 
γραφή μετά τον έλεγχο της επίδρασης άλλων δεξιοτήτων προφορικού λόγου, όπως το λεξιλόγιο και 
η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων. Επιπλέον, επιχειρεί να εξετάσει τη συμβολή της μορφολογικής 
επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων διαφορετικής μορφημικής δομής και συχνότητας.

Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν οι εξής:
α. Οι δεξιότητες προφορικού λόγου των μαθητών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού θα 

συσχετίζονται με την επίδοσή τους στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων 
β.  Η φωνολογική και η μορφολογική επίγνωση των μαθητών τόσο στην Α΄ τάξη όσο και στη 

Β΄ τάξη του δημοτικού θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίδοσή τους ως προς την 
ορθογραφημένη γραφή λέξεων στην αντίστοιχη τάξη 

γ. Η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη της φωνολογικής 
επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων με πολύπλοκη μορφολογική δομή τόσο 
στην Α΄ τάξη όσο και στη Β΄ τάξη του δημοτικού.

2  Μέθοδος
2.1 Δείγμα

Το δείγμα συγκροτήθηκε από 215 μαθητές (111 αγόρια και 104 κορίτσια) ηλικίας 6;1- 7;1
ετών, οι οποίοι κατά την πρώτη φάση της έρευνας φοιτούσαν στην Α΄ τάξη Δημοτικών Σχολείων
του Νομού Ηρακλείου και είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική.

2.2 Διαδικασία
Η διαδικασία εφαρμογής της έρευνας έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση (Α΄ τάξη) 

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 και περιλάμβανε δύο συναντήσεις με τους 
μαθητές του δείγματος. Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές αξιολογήθηκαν ατομικά ως προς το 
προσληπτικό και εκφραστικό τους λεξιλόγιο, την ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων, τη φωνολογική 
επίγνωση και τη μορφολογική επίγνωση. Στη δεύτερη συνάντηση αξιολογήθηκαν ομαδικά ως προς 
την ορθογραφημένη γραφή. Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και στη Β΄ φάση (Β΄ τάξη) κατά 
το σχολικό έτος 2011-12.

2.3 Όργανα μέτρησης
1. Το προσληπτικό λεξιλόγιο (ΠΛ) μετρήθηκε με την ελληνική έκδοση του PPVT-R(Simos et al., 

2011).
2. Το εκφραστικό λεξιλόγιο (ΕΛ) μετρήθηκε τη σταθμισμένη «Δοκιμασία Εκφραστικού 

Λεξιλογίου» (Βογινδρούκας κ.ά., 2009).
3. Η ταχεία κατονομασία ερεθισμάτων (ΤΚΕ) μετρήθηκε με δύο κριτήρια: την «ταχεία 

κατονομασία ψηφίων», και την «ταχεία κατονομασία γραμμάτων» (Papadopoulos et al.,, 2009). 
4. Η φωνολογική επίγνωση (ΦΕ) στην Α΄ τάξη μετρήθηκε με το κριτήριο «Απαλοιφή 

φωνημάτων» του σταθμισμένου «Τεστ Ανίχνευσης και Διερεύνησης Αναγνωστικών Δυσκολιών»
(Πόρποδας, 2008). Στη Β΄ τάξη μετρήθηκε με το κριτήριο «Απάλειψη ψευδολέξεων»
(Georgiou, Manolitsis, 2010).
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5. Η μορφολογική επίγνωση (ΜΕ) μετρήθηκε συνολικά με εφτά διαφορετικά κριτήρια, με τα 
οποία αξιολογήθηκε η επίγνωση και των τριών διαδικασιών (κλίση, παραγωγή, σύνθεση) του 
τομέα της μορφολογίας. Αυτά ήταν: (α) Αναλογία λέξεων, (β) Διαχωρισμός συνθέτων, (γ)
Αναστροφή συνθέτων, (δ) Σχηματισμός συνθέτων, (ε) Μετασχηματισμός κλιτών τύπων, (στ)
Σχηματισμός-αποσχηματισμός παράγωγων λέξεων, και ζ) Παραγωγικό μορφολογικό τεστ
(Γρηγοράκης, 2014).

6. Για τη μέτρηση της ορθογραφημένης γραφής χρησιμοποιήθηκε ένα κριτήριο αποτελούμενο 
από 32 μεμονωμένες λέξεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν ισομερώς σε τέσσερις συνθήκες των 8 
λέξεων η καθεμία. Οι δύο πρώτες συνθήκες συγκροτήθηκαν με βάση την οπτική παράσταση 
των λέξεών τους στα γλωσσικά εγχειρίδια της Α΄ τάξης και τη συχνότητα εμφάνισης των 
λημμάτων τους σε αυτά: α) Απλές λέξεις (ΑΛ 1) με μονομορφηματικό θέμα (π.χ. παίζουμε)
που υφίστανται με αυτή τη μορφή, και β) Απλές λέξεις (ΑΛ 2) με μονομορφηματικό θέμα (π.χ.
καιροί) που δεν υφίστανται με αυτή τη μορφή. Σε αυτές απαιτείτο η επιλογή του κατάλληλου 
γραφήματος για τη γραφή των τριών φωνηεντικών φθόγγων (/ο/, /i/ και /e/), όταν αντιστοιχούν 
σε συγκεκριμένα κλιτικά επιθήματα και θεματικά μορφήματα. Οι δύο επόμενες συνθήκες 
συγκροτήθηκαν από λέξεις με κοινές θεματικές ρίζες υψηλής συχνότητας, οι οποίες 
επιλέχθηκαν ώστε να υπάρχουν φθόγγοι που μπορούν να αναπαρασταθούν με περισσότερα του 
ενός γραφήματα. α) Παράγωγες λέξεις χαμηλής συχνότητας (ΠΛΧΣ) με πολυμορφηματικό 
θέμα (π.χ. νυχτικό), και β) Μη υπαρκτές σημασιολογικά παράγωγες λέξεις (ΜΥΣΠΛ) με 
πολυμορφηματικό θέμα (π.χ. νυχτερή). Σε αυτές απαιτείτο η επιλογή του κατάλληλου 
γραφήματος για τη γραφή των τριών φωνηεντικών φθόγγων (/ο/, /i/ και /e/) στα κλιτικά 
επιθήματα και η ορθογραφημένη γραφή των θεματικών μορφημάτων (Γρηγοράκης, 2014).

3  Αποτελέσματα
Αρχικά, παρατίθενται οι επιδόσεις των μαθητών στο κριτήριο μέτρησης της ορθογραφημένης 

γραφής τόσο στην Α΄ τάξη όσο και στη Β΄ τάξη. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1 
οι μέσες επιδόσεις και στις δύο τάξεις ήταν χαμηλές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι επιδόσεις των 
μαθητών στη Β΄τάξη σε όλες τις επιμέρους μετρήσεις ήταν υψηλότερες από τις αντίστοιχες στην Α΄ 
τάξη, στοιχείο που δείχνει την αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής ικανότητας. Επίσης, είναι 
αξιοσημείωτη η χαμηλότερη επίδοση στις λέξεις με πολυπλοκότερη μορφολογική δομή (ΠΛΧΣ και 
ΜΥΣΠΛ) σε σχέση με τις λέξεις με απλούστερη μορφολογική δομή (ΑΛ1 και ΑΛ2) και στις δύο 
τάξεις.

Πίνακας 1: Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ), ανώτατες τιμές (ΑΤ), κατώτατες τιμές (ΚΤ) και  
διαφορές των επιδόσεων των συμμετεχόντων στις μετρήσεις της ορθογραφημένης γραφής ως προς την τάξη 

φοίτησής τους

Μετρήσεις 
ορθογραφημένης

γραφής

Α΄  τάξη Β΄ τάξη
zΜ ΤΑ ΑΤ ΚΤ Μ ΤΑ ΑΤ ΚΤ

ΑΛ 1 (Ν=8) 2,89 1,57 8 0 4,38 1,74 8 1 -10,56***

ΑΛ 2 (Ν=8) 2,68 1,14 6 0 3,49 1,74 8 0 -6,77***

ΠΛΧΣ (Ν=8) 0,60 0,95 4 0 2,10 1,85 8 0 -10,61***

ΜΥΣΠΛ (Ν=8) 0,74 1,09 5 0 2,20 1,71 7 0 -10,54***
***p< 0,001

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχετίσεων, για να εξεταστεί η σχέση των 
δεξιοτήτων προφορικού λόγου με την επίδοση στην ορθογραφημένη γραφή. Από τα δεδομένα του 

Πίνακα 2 προκύπτει ότι όλες οι δεξιότητες προφορικού λόγου σε καθεμιά τάξη σχετίστηκαν θετικά 
και στατιστικώς σημαντικά με την επίδοση στην ορθογραφημένη γραφή, δείχνοντας, σε πρώτη 
ματιά, ότι οι δεξιότητες προφορικού λόγου που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα είναι δεξιότητες 
που ενδεχομένως να συνδέονται με την ανάπτυξη της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής.
Βέβαια, οι δεξιότητες αυτές διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό συσχέτισής τους με τις μετρήσεις 
της ορθογραφημένης γραφής. Ειδικότερα, η φωνολογική επίγνωση και η μορφολογική επίγνωση 
εμφάνισαν υψηλότερου βαθμού συσχετίσεις με όλες τις επιμέρους μετρήσεις της ορθογραφημένης 
γραφής σε σχέση με το προσληπτικό λεξιλόγιο, το εκφραστικό λεξιλόγιο και την ταχεία 
κατονομασία ερεθισμάτων σε καθεμιά τάξη ξεχωριστά. Οι συσχετίσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως 
σημαντικές και στις δύο τάξεις, ωστόσο είναι υψηλότερου βαθμού στη Β΄ τάξη.

Πίνακας 2: Συντελεστές συσχέτισης Pearson r των δεξιοτήτων προφορικού λόγου με τις επιδόσεις στις μετρήσεις της
ορθογραφημένης γραφής στην Α΄ τάξη και στη Β΄ τάξη

* p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001

Βέβαια, από τα παραπάνω αποτελέσματα δεν μπορεί να ελεγχθεί η δεύτερη υπόθεσή μας. Για 
το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν παλινδρομικές αναλύσεις, προκειμένου να εξεταστεί η συμβολή 
της φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή ανεξάρτητα από 
τις υπόλοιπες δεξιότητες προφορικού λόγου που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μας. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις σειρές ιεραρχικών παλινδρομικών αναλύσεων, σε καθεμιά από τις 
οποίες εξαρτημένη μεταβλητή ήταν και μια μέτρηση της ορθογραφημένης γραφής, ενώ οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 1. Προσληπτικό λεξιλόγιο, 2. Εκφραστικό λεξιλόγιο, 3. Ταχεία 
κατονομασία ερεθισμάτων, 4. Κάθε μεταγλωσσική ικανότητα χωριστά.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των πολλαπλών παλινδρομικών 
αναλύσεων. Από τα στοιχεία του διαπιστώνεται αρχικά ότι η φωνολογική επίγνωση και η 
μορφολογική επίγνωση εξηγούν, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες δεξιότητες προφορικού λόγου, ένα 
στατιστικώς σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης της επίδοσης στις μετρήσεις της 
ορθογραφημένης γραφής σε καθεμιά τάξη χωριστά. Βέβαια, το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στη 
Β΄ τάξη και για τις δύο μεταγλωσσικές ικανότητες, πιθανότατα λόγω της καλύτερης επίδοσης των 
μαθητών στις μετρήσεις της ορθογραφημένης γραφής στην τάξη αυτή.

Μάλιστα, από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι η φωνολογική επίγνωση συνδέεται ισχυρότερα με 
την ορθογραφημένη γραφή των λέξεων με απλή μορφολογική δομή (ΑΛ1 και ΑΛ2) από ότι η 
μορφολογική επίγνωση. Αναλυτικότερα, η φωνολογική επίγνωση εξηγεί ένα υψηλότερο ποσοστό 
της διακύμανσης της επίδοσης στις λέξεις αυτές συγκριτικά με τη μορφολογική επίγνωση, όταν 
καθεμιά εισέρχεται στο παλινδρομικό μοντέλο ως τέταρτη μεταβλητή.

ΔΠΛ
                                  Μετρήσεις ορθογραφημένης γραφής
                       Α΄ τάξη                       Β΄ τάξη
ΑΛ(1) (ΑΛ2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ ΑΛ(1) (ΑΛ2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ

ΠΛ 0,29*** 0,30*** 0,24*** 0,21** 0,23** 0,26*** 0,32*** 0,30***

ΕΛ 0,29*** 0,30*** 0,19** 0,17* 0,23** 0,26*** 0,33*** 0,34***

ΤΚΕ -0,42*** -0,38*** -0,32*** -0,33*** -0,42*** -0,36*** -0,39*** -0,40***

ΦΕ 0,54*** 0,50*** 0,40*** 0,43*** 0,57*** 0,54*** 0,56*** 0,54***

ΜΕ 0,52*** 0,44*** 0,43*** 0,42*** 0,49*** 0,49*** 0,60*** 0,59***
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5. Η μορφολογική επίγνωση (ΜΕ) μετρήθηκε συνολικά με εφτά διαφορετικά κριτήρια, με τα 
οποία αξιολογήθηκε η επίγνωση και των τριών διαδικασιών (κλίση, παραγωγή, σύνθεση) του 
τομέα της μορφολογίας. Αυτά ήταν: (α) Αναλογία λέξεων, (β) Διαχωρισμός συνθέτων, (γ)
Αναστροφή συνθέτων, (δ) Σχηματισμός συνθέτων, (ε) Μετασχηματισμός κλιτών τύπων, (στ)
Σχηματισμός-αποσχηματισμός παράγωγων λέξεων, και ζ) Παραγωγικό μορφολογικό τεστ
(Γρηγοράκης, 2014).

6. Για τη μέτρηση της ορθογραφημένης γραφής χρησιμοποιήθηκε ένα κριτήριο αποτελούμενο 
από 32 μεμονωμένες λέξεις, οι οποίες κατανεμήθηκαν ισομερώς σε τέσσερις συνθήκες των 8 
λέξεων η καθεμία. Οι δύο πρώτες συνθήκες συγκροτήθηκαν με βάση την οπτική παράσταση 
των λέξεών τους στα γλωσσικά εγχειρίδια της Α΄ τάξης και τη συχνότητα εμφάνισης των 
λημμάτων τους σε αυτά: α) Απλές λέξεις (ΑΛ 1) με μονομορφηματικό θέμα (π.χ. παίζουμε)
που υφίστανται με αυτή τη μορφή, και β) Απλές λέξεις (ΑΛ 2) με μονομορφηματικό θέμα (π.χ.
καιροί) που δεν υφίστανται με αυτή τη μορφή. Σε αυτές απαιτείτο η επιλογή του κατάλληλου 
γραφήματος για τη γραφή των τριών φωνηεντικών φθόγγων (/ο/, /i/ και /e/), όταν αντιστοιχούν 
σε συγκεκριμένα κλιτικά επιθήματα και θεματικά μορφήματα. Οι δύο επόμενες συνθήκες 
συγκροτήθηκαν από λέξεις με κοινές θεματικές ρίζες υψηλής συχνότητας, οι οποίες 
επιλέχθηκαν ώστε να υπάρχουν φθόγγοι που μπορούν να αναπαρασταθούν με περισσότερα του 
ενός γραφήματα. α) Παράγωγες λέξεις χαμηλής συχνότητας (ΠΛΧΣ) με πολυμορφηματικό 
θέμα (π.χ. νυχτικό), και β) Μη υπαρκτές σημασιολογικά παράγωγες λέξεις (ΜΥΣΠΛ) με 
πολυμορφηματικό θέμα (π.χ. νυχτερή). Σε αυτές απαιτείτο η επιλογή του κατάλληλου 
γραφήματος για τη γραφή των τριών φωνηεντικών φθόγγων (/ο/, /i/ και /e/) στα κλιτικά 
επιθήματα και η ορθογραφημένη γραφή των θεματικών μορφημάτων (Γρηγοράκης, 2014).

3  Αποτελέσματα
Αρχικά, παρατίθενται οι επιδόσεις των μαθητών στο κριτήριο μέτρησης της ορθογραφημένης 

γραφής τόσο στην Α΄ τάξη όσο και στη Β΄ τάξη. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1 
οι μέσες επιδόσεις και στις δύο τάξεις ήταν χαμηλές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι επιδόσεις των 
μαθητών στη Β΄τάξη σε όλες τις επιμέρους μετρήσεις ήταν υψηλότερες από τις αντίστοιχες στην Α΄ 
τάξη, στοιχείο που δείχνει την αναπτυξιακή πορεία της ορθογραφικής ικανότητας. Επίσης, είναι 
αξιοσημείωτη η χαμηλότερη επίδοση στις λέξεις με πολυπλοκότερη μορφολογική δομή (ΠΛΧΣ και 
ΜΥΣΠΛ) σε σχέση με τις λέξεις με απλούστερη μορφολογική δομή (ΑΛ1 και ΑΛ2) και στις δύο 
τάξεις.

Πίνακας 1: Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ), ανώτατες τιμές (ΑΤ), κατώτατες τιμές (ΚΤ) και  
διαφορές των επιδόσεων των συμμετεχόντων στις μετρήσεις της ορθογραφημένης γραφής ως προς την τάξη 

φοίτησής τους

Μετρήσεις 
ορθογραφημένης

γραφής

Α΄  τάξη Β΄ τάξη
zΜ ΤΑ ΑΤ ΚΤ Μ ΤΑ ΑΤ ΚΤ

ΑΛ 1 (Ν=8) 2,89 1,57 8 0 4,38 1,74 8 1 -10,56***

ΑΛ 2 (Ν=8) 2,68 1,14 6 0 3,49 1,74 8 0 -6,77***

ΠΛΧΣ (Ν=8) 0,60 0,95 4 0 2,10 1,85 8 0 -10,61***

ΜΥΣΠΛ (Ν=8) 0,74 1,09 5 0 2,20 1,71 7 0 -10,54***
***p< 0,001

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχετίσεων, για να εξεταστεί η σχέση των 
δεξιοτήτων προφορικού λόγου με την επίδοση στην ορθογραφημένη γραφή. Από τα δεδομένα του 

Πίνακα 2 προκύπτει ότι όλες οι δεξιότητες προφορικού λόγου σε καθεμιά τάξη σχετίστηκαν θετικά 
και στατιστικώς σημαντικά με την επίδοση στην ορθογραφημένη γραφή, δείχνοντας, σε πρώτη 
ματιά, ότι οι δεξιότητες προφορικού λόγου που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα είναι δεξιότητες 
που ενδεχομένως να συνδέονται με την ανάπτυξη της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής.
Βέβαια, οι δεξιότητες αυτές διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό συσχέτισής τους με τις μετρήσεις 
της ορθογραφημένης γραφής. Ειδικότερα, η φωνολογική επίγνωση και η μορφολογική επίγνωση 
εμφάνισαν υψηλότερου βαθμού συσχετίσεις με όλες τις επιμέρους μετρήσεις της ορθογραφημένης 
γραφής σε σχέση με το προσληπτικό λεξιλόγιο, το εκφραστικό λεξιλόγιο και την ταχεία 
κατονομασία ερεθισμάτων σε καθεμιά τάξη ξεχωριστά. Οι συσχετίσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως 
σημαντικές και στις δύο τάξεις, ωστόσο είναι υψηλότερου βαθμού στη Β΄ τάξη.

Πίνακας 2: Συντελεστές συσχέτισης Pearson r των δεξιοτήτων προφορικού λόγου με τις επιδόσεις στις μετρήσεις της
ορθογραφημένης γραφής στην Α΄ τάξη και στη Β΄ τάξη

* p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001

Βέβαια, από τα παραπάνω αποτελέσματα δεν μπορεί να ελεγχθεί η δεύτερη υπόθεσή μας. Για 
το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν παλινδρομικές αναλύσεις, προκειμένου να εξεταστεί η συμβολή 
της φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή ανεξάρτητα από 
τις υπόλοιπες δεξιότητες προφορικού λόγου που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μας. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις σειρές ιεραρχικών παλινδρομικών αναλύσεων, σε καθεμιά από τις 
οποίες εξαρτημένη μεταβλητή ήταν και μια μέτρηση της ορθογραφημένης γραφής, ενώ οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: 1. Προσληπτικό λεξιλόγιο, 2. Εκφραστικό λεξιλόγιο, 3. Ταχεία 
κατονομασία ερεθισμάτων, 4. Κάθε μεταγλωσσική ικανότητα χωριστά.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των πολλαπλών παλινδρομικών 
αναλύσεων. Από τα στοιχεία του διαπιστώνεται αρχικά ότι η φωνολογική επίγνωση και η 
μορφολογική επίγνωση εξηγούν, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες δεξιότητες προφορικού λόγου, ένα 
στατιστικώς σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης της επίδοσης στις μετρήσεις της 
ορθογραφημένης γραφής σε καθεμιά τάξη χωριστά. Βέβαια, το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στη 
Β΄ τάξη και για τις δύο μεταγλωσσικές ικανότητες, πιθανότατα λόγω της καλύτερης επίδοσης των 
μαθητών στις μετρήσεις της ορθογραφημένης γραφής στην τάξη αυτή.

Μάλιστα, από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι η φωνολογική επίγνωση συνδέεται ισχυρότερα με 
την ορθογραφημένη γραφή των λέξεων με απλή μορφολογική δομή (ΑΛ1 και ΑΛ2) από ότι η 
μορφολογική επίγνωση. Αναλυτικότερα, η φωνολογική επίγνωση εξηγεί ένα υψηλότερο ποσοστό 
της διακύμανσης της επίδοσης στις λέξεις αυτές συγκριτικά με τη μορφολογική επίγνωση, όταν 
καθεμιά εισέρχεται στο παλινδρομικό μοντέλο ως τέταρτη μεταβλητή.

ΔΠΛ
                                  Μετρήσεις ορθογραφημένης γραφής
                       Α΄ τάξη                       Β΄ τάξη
ΑΛ(1) (ΑΛ2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ ΑΛ(1) (ΑΛ2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ

ΠΛ 0,29*** 0,30*** 0,24*** 0,21** 0,23** 0,26*** 0,32*** 0,30***

ΕΛ 0,29*** 0,30*** 0,19** 0,17* 0,23** 0,26*** 0,33*** 0,34***

ΤΚΕ -0,42*** -0,38*** -0,32*** -0,33*** -0,42*** -0,36*** -0,39*** -0,40***

ΦΕ 0,54*** 0,50*** 0,40*** 0,43*** 0,57*** 0,54*** 0,56*** 0,54***

ΜΕ 0,52*** 0,44*** 0,43*** 0,42*** 0,49*** 0,49*** 0,60*** 0,59***

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα των ιεραρχικών πολλαπλών παλινδρομικών αναλύσεων για την πρόβλεψη της ορθογραφημένης 
γραφής στην Α΄ τάξη και στη Β΄ τάξη από τις δεξιότητες προφορικού λόγου σε καθεμία τάξη αντίστοιχα

Δεξιότητες προφορικού
λόγου

Μετρήσεις ορθογραφημένης γραφής
Α΄ τάξη

Αύξηση R2

ΑΛ(1) ΑΛ(2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ
1. Προσληπτικό λεξιλόγιο 0,08*** 0,09*** 0,06*** 0,05**
2. Εκφραστικό λεξιλόγιο 0,01 0,01 0,01 0,01
3. Ταχεία κατ/σία ερεθισμάτων 0,12*** 0,09*** 0,07*** 0,08***
4. Φωνολογική επίγνωση 0,11*** 0,09*** 0,06*** 0,09***
5. Μορφολογική επίγνωση 0,04*** 0,01 0,05*** 0,04**
4. Μορφολογική επίγνωση 0,12*** 0,05*** 0,10*** 0,10***
5. Φωνολογική επίγνωση 0,04** 0,05*** 0,01 0,03**

Δεξιότητες προφορικού
λόγου

Β΄ τάξη
Αύξηση R2

ΑΛ(1) ΑΛ(2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ
1. Προσληπτικό λεξιλόγιο 0,05** 0,07*** 0,10*** 0,09***
2. Εκφραστικό λεξιλόγιο 0,01 0,01 0,02* 0,03**
3. Ταχεία κατ/σία ερεθισμάτων 0,14*** 0,10*** 0,11*** 0,12***
4. Φωνολογική επίγνωση 0,16*** 0,14*** 0,13*** 0,11***
5. Μορφολογική επίγνωση 0,02* 0,02* 0,06*** 0,06***
4. Μορφολογική επίγνωση 0,12*** 0,11*** 0,17*** 0,16***
5. Φωνολογική επίγνωση 0,06*** 0,05*** 0,02** 0,01*

              * p<0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001

Αντίθετα, η μορφολογική επίγνωση δείχνει να συνδέεται ισχυρότερα με την ορθογραφημένη 
γραφή των λέξεων που έχουν πολύπλοκη μορφολογική δομή (ΠΛΧΣ και ΜΥΣΠΛ), καθώς εξηγεί 
υψηλότερο ποσοστό της διακύμανσης της επίδοσης στις συγκεκριμένες λέξεις συγκριτικά με τη 
φωνολογική επίγνωση, όταν και οι δύο εισέρχονται στα παλινδρομικά μοντέλα ως τέταρτη 
μεταβλητή τόσο στην Α΄ τάξη όσο και στη Β΄ τάξη. Σε κάθε περίπτωση είναι αξιοσημείωτη η 
συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή των πολύπλοκων μορφολογικά 
λέξεων στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, ακόμη κι όταν εισέρχεται στα παλινδρομικά μοντέλα 
ως τελευταία μεταβλητή και ελέγχεται η φωνολογική επίγνωση.

4 Συζήτηση
Η ορθογραφημένη γραφή αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία στην κατάκτηση της οποίας 

συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η σχέση της με συγκεκριμένες 
δεξιότητες προφορικού λόγου των μαθητών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Βέβαια, το 
κύριο βάρος δόθηκε στην εξέταση της συμβολής δύο βασικών μεταγλωσσικών ικανοτήτων, της 
φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης, στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων με ποικίλες 
μορφολογικές δομές.

Στον ελληνικό χώρο είναι λίγες οι έρευνες που έχουν συνεξετάσει το ρόλο της φωνολογικής 
και της μορφολογικής επίγνωσης στα αρχικά στάδια της πορείας κατάκτησης της ορθογραφημένης 
γραφής (Αϊδίνης, Παράσχου, 2004 · Αϊδίνης, Δαλακλή, 2006) ή τη χρήση φωνολογικών και 
μορφολογικών στρατηγικών την ίδια περίοδο (Διακογιώργη κ.ά., 2005 ·  Chliounaki, Bryant, 2007). 
Ωστόσο, στις έρευνες αυτές δεν έχει ληφθεί υπόψη το λεξιλόγιο των παιδιών, ένας παράγοντας που 
συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της φωνολογικής και μορφολογικής τους επίγνωσης
(Γρηγοράκης, 2014), καθώς και η ικανότητα ταχείας κατονομασίας ερεθισμάτων, η οποία 
συνδέεται με ολοκληρωμένες φωνολογικές αναπαραστάσεις (Αϊδίνης, 2012).

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, το προσληπτικό και το εκφραστικό
λεξιλόγιο εμφανίζουν ένα μικρό αλλά θετικό βαθμό συσχέτισης με την ορθογραφημένη γραφή 
λέξεων ανεξάρτητα από τη μορφολογική τους δομή. Το εύρημα αυτό καθιστά αναγκαία τη 
συνεξέταση του λεξιλογίου των παιδιών στις μελλοντικές μελέτες που θα εξετάσουν τη σχέση της 
μορφολογικής επίγνωσης με την ορθογραφημένη γραφή κατά την πρώτη σχολική ηλικία. Ας μην 
ξεχνάμε ότι όσο αυξάνεται το λεξιλόγιο των παιδιών τόσο πιθανότερο είναι να συνειδητοποιούν τη 
μορφηματική δομή τους, καθώς μπορούν να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα σημασιολογικά 
συστατικά των λέξεων, δηλαδή τα μορφήματα (Kieffer, Lesaux, 2007). Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
υψηλότερου βαθμού συσχετίσεις του προσληπτικού και του εκφραστικού λεξιλογίου με την 
ορθογραφημένη γραφή καταγράφηκαν στη Β΄ τάξη σε παράγωγες λέξεις χαμηλής συχνότητας 
(ΠΛΧΣ) ή ανύπαρκτες σημασιολογικά (ΜΥΣΠΛ) που φέρουν ποικίλα μορφηματικά 
χαρακτηριστικά. Από την άλλη, οι θετικές συσχετίσεις της ταχείας κατονομασίας ερεθισμάτων με 
τις μετρήσεις της ορθογραφημένης γραφής μαρτυρούν τη σημασία της μελέτης του ρόλου του 
συγκεκριμένου παράγοντα ως συστατικό φωνολογικής επεξεργασίας.

Συνεπώς, το εύρημά μας για τη συμβολή της φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης 
στην ορθογραφημένη γραφή των λέξεων αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς προέκυψε αφενός 
μέσα από διαφορετικές ορθογραφικές κατηγορίες λέξεων και αφετέρου μετά τον έλεγχο της 
επίδρασης άλλων δεξιοτήτων προφορικού λόγου που συνδέονται με τις προαναφερόμενες 
μεταγλωσσικές ικανότητες. Βέβαια, από τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στα κριτήρια της 
ορθογραφημένης γραφής προκύπτει ότι κυρίαρχη στρατηγική στις δύο πρώτες τάξεις του 
δημοτικού είναι μεν η φωνολογική, ωστόσο οι μαθητές ακόμη και στην Α΄ τάξη είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν μια μορφολογική στρατηγική.  Συνολικά τα ευρήματά μας φαίνεται να επαληθεύουν 
εκείνα προηγούμενων ερευνών στην ελληνική γλώσσα που έδειξαν ότι τα παιδιά ήδη από την Α΄ 
τάξη είναι ικανά να χρησιμοποιούν και μία μορφολογική στρατηγική κατά τη γραφή των λέξεων 
(Αϊδίνης & Παράσχου, 2004 . Διακογιώργη κ. ά., 2005) και ενισχύουν τη θεώρηση για τη 
χρησιμοποίηση από τα παιδιά ενός ρεπερτορίου στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της 
μορφολογικής επεξεργασίας, ακόμη  και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των ορθογραφικών 
δεξιοτήτων τους (Sulzby, 1996 . Apel et al., 2004). Ωστόσο, θεωρούμε ότι για την υποστήριξη 
μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφημένης γραφής απαιτούνται 
επιπλέον διαχρονικές έρευνες και πειραματικές μελέτες παρέμβασης.

Η αναπαράσταση των μορφολογικών σχέσεων στην ορθογραφία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για 
τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν ορθογραφία (Chliounaki, Bryant, 2007). Κατά συνέπεια αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία το εύρημα για τη μεγαλύτερη συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην 
ορθογραφημένη γραφή των παράγωγων λέξεων χαμηλής συχνότητας και των μη υπαρκτών 
σημασιολογικά παράγωγων λέξεων, που απαιτούν εφαρμογή μορφοφωνημικών αρχών της 
ορθογραφίας, στη Β΄ τάξη, σε σχέση με τη φωνολογική επίγνωση. Σημειώνεται ότι στη Β΄ τάξη 
έχουν κατακτηθεί περισσότερες όψεις της μορφολογίας και η μορφολογική επίγνωση των παιδιών 
είναι περισσότερο αναπτυγμένη από ότι στην Α΄ τάξη. Έτσι, η μορφολογική στρατηγική στις λέξεις 
αυτές είναι πιθανό να πηγάζει κυρίως από την άμεση σημασιολογική αναγνώριση των 
μορφημάτων, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί την ορθογραφική τους αναπαράσταση.

Συνεπώς, η διδασκαλία της ορθογραφίας με αναφορά στη χρήση των μορφημάτων και όχι σε 
κανόνες απομνημόνευσης μπορεί να βοηθήσει στην αναπαράσταση των μορφημάτων στο γραπτό 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα των ιεραρχικών πολλαπλών παλινδρομικών αναλύσεων για την πρόβλεψη της ορθογραφημένης 
γραφής στην Α΄ τάξη και στη Β΄ τάξη από τις δεξιότητες προφορικού λόγου σε καθεμία τάξη αντίστοιχα

Δεξιότητες προφορικού
λόγου

Μετρήσεις ορθογραφημένης γραφής
Α΄ τάξη

Αύξηση R2

ΑΛ(1) ΑΛ(2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ
1. Προσληπτικό λεξιλόγιο 0,08*** 0,09*** 0,06*** 0,05**
2. Εκφραστικό λεξιλόγιο 0,01 0,01 0,01 0,01
3. Ταχεία κατ/σία ερεθισμάτων 0,12*** 0,09*** 0,07*** 0,08***
4. Φωνολογική επίγνωση 0,11*** 0,09*** 0,06*** 0,09***
5. Μορφολογική επίγνωση 0,04*** 0,01 0,05*** 0,04**
4. Μορφολογική επίγνωση 0,12*** 0,05*** 0,10*** 0,10***
5. Φωνολογική επίγνωση 0,04** 0,05*** 0,01 0,03**

Δεξιότητες προφορικού
λόγου

Β΄ τάξη
Αύξηση R2

ΑΛ(1) ΑΛ(2) ΠΛΧΣ ΜΥΣΠΛ
1. Προσληπτικό λεξιλόγιο 0,05** 0,07*** 0,10*** 0,09***
2. Εκφραστικό λεξιλόγιο 0,01 0,01 0,02* 0,03**
3. Ταχεία κατ/σία ερεθισμάτων 0,14*** 0,10*** 0,11*** 0,12***
4. Φωνολογική επίγνωση 0,16*** 0,14*** 0,13*** 0,11***
5. Μορφολογική επίγνωση 0,02* 0,02* 0,06*** 0,06***
4. Μορφολογική επίγνωση 0,12*** 0,11*** 0,17*** 0,16***
5. Φωνολογική επίγνωση 0,06*** 0,05*** 0,02** 0,01*

              * p<0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001

Αντίθετα, η μορφολογική επίγνωση δείχνει να συνδέεται ισχυρότερα με την ορθογραφημένη 
γραφή των λέξεων που έχουν πολύπλοκη μορφολογική δομή (ΠΛΧΣ και ΜΥΣΠΛ), καθώς εξηγεί 
υψηλότερο ποσοστό της διακύμανσης της επίδοσης στις συγκεκριμένες λέξεις συγκριτικά με τη 
φωνολογική επίγνωση, όταν και οι δύο εισέρχονται στα παλινδρομικά μοντέλα ως τέταρτη 
μεταβλητή τόσο στην Α΄ τάξη όσο και στη Β΄ τάξη. Σε κάθε περίπτωση είναι αξιοσημείωτη η 
συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην ορθογραφημένη γραφή των πολύπλοκων μορφολογικά 
λέξεων στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, ακόμη κι όταν εισέρχεται στα παλινδρομικά μοντέλα 
ως τελευταία μεταβλητή και ελέγχεται η φωνολογική επίγνωση.

4 Συζήτηση
Η ορθογραφημένη γραφή αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία στην κατάκτηση της οποίας 

συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η σχέση της με συγκεκριμένες 
δεξιότητες προφορικού λόγου των μαθητών στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Βέβαια, το 
κύριο βάρος δόθηκε στην εξέταση της συμβολής δύο βασικών μεταγλωσσικών ικανοτήτων, της 
φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης, στην ορθογραφημένη γραφή λέξεων με ποικίλες 
μορφολογικές δομές.

Στον ελληνικό χώρο είναι λίγες οι έρευνες που έχουν συνεξετάσει το ρόλο της φωνολογικής 
και της μορφολογικής επίγνωσης στα αρχικά στάδια της πορείας κατάκτησης της ορθογραφημένης 
γραφής (Αϊδίνης, Παράσχου, 2004 · Αϊδίνης, Δαλακλή, 2006) ή τη χρήση φωνολογικών και 
μορφολογικών στρατηγικών την ίδια περίοδο (Διακογιώργη κ.ά., 2005 ·  Chliounaki, Bryant, 2007). 
Ωστόσο, στις έρευνες αυτές δεν έχει ληφθεί υπόψη το λεξιλόγιο των παιδιών, ένας παράγοντας που 
συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της φωνολογικής και μορφολογικής τους επίγνωσης
(Γρηγοράκης, 2014), καθώς και η ικανότητα ταχείας κατονομασίας ερεθισμάτων, η οποία 
συνδέεται με ολοκληρωμένες φωνολογικές αναπαραστάσεις (Αϊδίνης, 2012).

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, το προσληπτικό και το εκφραστικό
λεξιλόγιο εμφανίζουν ένα μικρό αλλά θετικό βαθμό συσχέτισης με την ορθογραφημένη γραφή 
λέξεων ανεξάρτητα από τη μορφολογική τους δομή. Το εύρημα αυτό καθιστά αναγκαία τη 
συνεξέταση του λεξιλογίου των παιδιών στις μελλοντικές μελέτες που θα εξετάσουν τη σχέση της 
μορφολογικής επίγνωσης με την ορθογραφημένη γραφή κατά την πρώτη σχολική ηλικία. Ας μην 
ξεχνάμε ότι όσο αυξάνεται το λεξιλόγιο των παιδιών τόσο πιθανότερο είναι να συνειδητοποιούν τη 
μορφηματική δομή τους, καθώς μπορούν να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα σημασιολογικά 
συστατικά των λέξεων, δηλαδή τα μορφήματα (Kieffer, Lesaux, 2007). Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
υψηλότερου βαθμού συσχετίσεις του προσληπτικού και του εκφραστικού λεξιλογίου με την 
ορθογραφημένη γραφή καταγράφηκαν στη Β΄ τάξη σε παράγωγες λέξεις χαμηλής συχνότητας 
(ΠΛΧΣ) ή ανύπαρκτες σημασιολογικά (ΜΥΣΠΛ) που φέρουν ποικίλα μορφηματικά 
χαρακτηριστικά. Από την άλλη, οι θετικές συσχετίσεις της ταχείας κατονομασίας ερεθισμάτων με 
τις μετρήσεις της ορθογραφημένης γραφής μαρτυρούν τη σημασία της μελέτης του ρόλου του 
συγκεκριμένου παράγοντα ως συστατικό φωνολογικής επεξεργασίας.

Συνεπώς, το εύρημά μας για τη συμβολή της φωνολογικής και της μορφολογικής επίγνωσης 
στην ορθογραφημένη γραφή των λέξεων αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς προέκυψε αφενός 
μέσα από διαφορετικές ορθογραφικές κατηγορίες λέξεων και αφετέρου μετά τον έλεγχο της 
επίδρασης άλλων δεξιοτήτων προφορικού λόγου που συνδέονται με τις προαναφερόμενες 
μεταγλωσσικές ικανότητες. Βέβαια, από τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στα κριτήρια της 
ορθογραφημένης γραφής προκύπτει ότι κυρίαρχη στρατηγική στις δύο πρώτες τάξεις του 
δημοτικού είναι μεν η φωνολογική, ωστόσο οι μαθητές ακόμη και στην Α΄ τάξη είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν μια μορφολογική στρατηγική.  Συνολικά τα ευρήματά μας φαίνεται να επαληθεύουν 
εκείνα προηγούμενων ερευνών στην ελληνική γλώσσα που έδειξαν ότι τα παιδιά ήδη από την Α΄ 
τάξη είναι ικανά να χρησιμοποιούν και μία μορφολογική στρατηγική κατά τη γραφή των λέξεων 
(Αϊδίνης & Παράσχου, 2004 . Διακογιώργη κ. ά., 2005) και ενισχύουν τη θεώρηση για τη 
χρησιμοποίηση από τα παιδιά ενός ρεπερτορίου στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της 
μορφολογικής επεξεργασίας, ακόμη  και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των ορθογραφικών 
δεξιοτήτων τους (Sulzby, 1996 . Apel et al., 2004). Ωστόσο, θεωρούμε ότι για την υποστήριξη 
μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και ορθογραφημένης γραφής απαιτούνται 
επιπλέον διαχρονικές έρευνες και πειραματικές μελέτες παρέμβασης.

Η αναπαράσταση των μορφολογικών σχέσεων στην ορθογραφία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για 
τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν ορθογραφία (Chliounaki, Bryant, 2007). Κατά συνέπεια αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία το εύρημα για τη μεγαλύτερη συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στην 
ορθογραφημένη γραφή των παράγωγων λέξεων χαμηλής συχνότητας και των μη υπαρκτών 
σημασιολογικά παράγωγων λέξεων, που απαιτούν εφαρμογή μορφοφωνημικών αρχών της 
ορθογραφίας, στη Β΄ τάξη, σε σχέση με τη φωνολογική επίγνωση. Σημειώνεται ότι στη Β΄ τάξη 
έχουν κατακτηθεί περισσότερες όψεις της μορφολογίας και η μορφολογική επίγνωση των παιδιών 
είναι περισσότερο αναπτυγμένη από ότι στην Α΄ τάξη. Έτσι, η μορφολογική στρατηγική στις λέξεις 
αυτές είναι πιθανό να πηγάζει κυρίως από την άμεση σημασιολογική αναγνώριση των 
μορφημάτων, η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί την ορθογραφική τους αναπαράσταση.

Συνεπώς, η διδασκαλία της ορθογραφίας με αναφορά στη χρήση των μορφημάτων και όχι σε 
κανόνες απομνημόνευσης μπορεί να βοηθήσει στην αναπαράσταση των μορφημάτων στο γραπτό 
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λόγο. Ιδιαίτερα η καλλιέργεια, από την πρώτη σχολική ηλικία, της επίγνωσης για τη δομή των 
μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων είναι πιθανό να εφοδιάσει τα παιδιά με μία επιπλέον στρατηγική, 
την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν στην ορθογραφία, την αναγνώριση και την κατανόηση 
τέτοιων λέξεων. Αφήνοντας, εξάλλου, τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους, με τα δικά τους 
μέσα, τη μορφολογική ανάλυση, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι εγγενώς έτοιμοι γλωσσολογικά, είναι 
πιθανό να μείνουν πίσω από τους συνομηλίκους τους στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, στην ανα-
γνώριση των λέξεων, στην αναγνωστική κατανόηση και στην ορθογραφία.
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Περίληψη
Οι Ερευνητικές Εργασίες εισήχθησαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Λυκείων το σχολικό 

έτος 2011-2012, στηριζόμενες σε αρχές που συνοψίζονται στη διερευνητική και βιωματική 
μάθηση, στη διαφοροποίηση του πλαισίου μάθησης, στη διεπιστημονικότητα και στην 
επιστημονική συνεργασία των καθηγητών καθώς και στην ομαδική συνεργασία των μαθητών. Η
παρούσα εργασία ξεκινώντας από τη θεωρητική παραδοχή ότι η ερευνητική κουλτούρα, την οποία 
στοχεύει να διαμορφώσει ο θεσμός των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο συναρτάται σε μεγάλο 
βαθμό με την ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας, διερευνά το εάν η διαμόρφωση της
τελευταίας είναι εφικτή μέσα από την πρώτη εφαρμογή του θεσμού. Από την ανάλυση των 
δεδομένων μας προέκυψε ότι κατάφερε να δημιουργηθεί κάποιας μορφής συνεργατική κουλτούρα,
ενώ εντοπίστηκαν ως κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της, ο τρόπος 
σχηματισμού των ομάδων και κατανομής της δουλειάς σε αυτές, αλλά και το ίδιο το θέμα, αφού 
αυτό καθορίζει το ενδιαφέρον των παιδιών.

Λέξεις κλειδιά: ομαδική εργασία, έρευνα, συνεργασία, συνεργατική κουλτούρα

1 Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις και αλλαγές που παρατηρούνται τα 

τελευταία χρόνια τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική πραγματικότητα ανέδειξαν την ανάγκη 
αλλαγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να εκφράζονται μέσω 
της προσπάθειας ανάπτυξης ενός Σχολείου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό 
οργανισμό μάθησης και ένα ελκυστικό περιβάλλον για τα μέλη του, που θα συμβάλει στη 
διαμόρφωση μιας δημιουργικής κοινότητας εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων. Το Σχολείο 
οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόσει τα ενδιαφέροντά του προς τις νέες 
διαμορφωμένες συνθήκες, προσφέροντας ένα πλούσιο και ζωντανό περιβάλλον, μέσα στο οποίο 
εντάσσεται η συνύπαρξη διαφόρων ατόμων με σκοπό να πλουτίσουν αμοιβαία τις γνώσεις τους
(Meyer, 1987:22). Χρειάζεται να μην είναι αποκομμένο από την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά 
να παρεμβαίνει αποφασιστικά στον κοινωνικό χώρο και με καινοτόμες λύσεις να συμβάλει στην 
εξέλιξη και την πρόοδο του συνόλου.

Ειδικότερα για το Λύκειο, έρευνες έχουν δείξει, ότι το πρόγραμμα σπουδών του
αποθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία και προάγει τη στείρα απομνημόνευση της 
ύλης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, φορτώνοντάς 
τους με υπέρμετρο άγχος και πίεση. Αυτή η πίεση έχει επιπτώσεις στην προσωπική και τη σχολική 
ζωή των εφήβων και οδηγεί τελικά σε απαξίωση του σχολείου και σε αδυναμία εμπέδωσης της 
ύλης, λόγω του κατακερματισμού του σχολικού χρόνου σε πολλά αντικείμενα.

2. Εννοιολογικό πλαίσιο της  μελέτης

2.1 Η Ερευνητική Εργασία
Στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο χώρο της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης την τελευταία τετραετία, θεσμοθετήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2011 (ΥΠΔΜΘ 

2011:13, ΦΕΚ 1213, τ. Β΄/2011) οι Ερευνητικές Εργασίες (συνθετικές εργασίες ή projects) ως 
διακριτή υποχρεωτική ενότητα του προγράμματος σπουδών, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, που 
αξιολογούνται αυτόνομα και ο βαθμός τους προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπολοίπων 
μαθημάτων. Από τις διαφορετικές μορφές σχεδίων εργασίας (projects) που υπάρχουν και 
χρησιμοποιούνται διεθνώς στην εκπαίδευση επιλέχθηκαν τα ερευνητικής κατεύθυνσης (Inquiry
Learning/Projects) και χρησιμοποιήθηκε γι αυτά ο όρος «Ερευνητική Εργασία», δηλώνοντας την 
επιστημονική βάση της, τη συστηματικότητα που σηματοδοτεί η έννοια της έρευνας και της 
συλλογικής εργασίας με επιστημονικό υπόβαθρο. (ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ, 2011:16). Ως επιλογή 
εκπαιδευτικής πολιτικής οι Ερευνητικές Εργασίες εντάσσονται οργανικά στη φιλοσοφία του Νέου 
Σχολείου (ΥΠΔΜΘ, 2010:10-11, 23-25), η οποία αντιλαμβάνεται τους μαθητές ως μικρούς 
επιστήμονες και ερευνητές, που συνεργάζονται μεταξύ τους σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και 
επιλογών, προσεγγίζοντας βιωματικά και με διαφορετικούς τρόπους τη νέα σχολική γνώση, μέσα 
από διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα, πειραματισμούς και διερευνήσεις. 

Κατά τον Ματσαγγούρα (Ματσαγγούρας, 2008:183)  «στις Ερευνητικές Εργασίες ανήκει 
κάθε μαθητική εργασία που εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας 
πρωτογενών πληροφοριών και υλικών και τους επιτρέπει να συνθέσουν με δημιουργικό τρόπο ένα 
δικό τους έργο, που παίρνει τη μορφή λόγου, καλλιτεχνήματος ή κατασκευής». Εισάγουν οι 
Ερευνητικές Εργασίες στο αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου την έννοια της έρευνας και της 
μάθησης μέσω της έρευνας παραπέμποντας έτσι σε εναλλακτικές μορφές προσέγγισης της γνώσης, 
οι οποίες εμπλέκουν τους μαθητές σε διαδικασίες διερεύνησης του φυσικού και κοινωνικού 
κόσμου, προκειμένου να μελετήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα, να δώσουν τεκμηριωμένες 
απαντήσεις σε ερωτήματα, να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις για 
πολύπλοκα ζητήματα. Κατά τον Bruner ο μαθητής παράγει μάθηση, δεν είναι απλός δέκτης αλλά 
παραγωγός και μετασχηματιστής πληροφοριών (Κολιάδης, 2007:156), ενώ ο Βασιλείου 
(Βασιλείου, 2008) υποστηρίζει ότι «για να είναι αποτελεσματική η εμπειρία της μάθησης με έρευνα 
οι μαθητές θα πρέπει να στηρίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, να επιλέγουν θέματα 
που να ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους, να εξερευνούν ποικιλία πηγών (βιβλία, χάρτες, 
ιστοσελίδες, βίντεο, αρχεία ήχου, φωτογραφίες κλπ.), να μοιράζονται τις πληροφορίες τους με 
κοινό, να αξιολογούνται τόσο στην διαδικασία όσο και στο τελικό προϊόν και τέλος να 
αυτοαξιολογούνται και να αξιολογούν τους συμμαθητές τους, τις πηγές τους και το δάσκαλό τους».

Tα στοιχεία της διδασκαλίας και της μάθησης που διαφοροποιούνται στις Ερευνητικές 
Εργασίες αφορούν το ρυθμό μάθησης, τις διαδικασίες προσέγγισης του μαθησιακού αντικειμένου, 
το βαθμό καθοδήγησης και τον τρόπο αναπαράστασης της νέας γνώσης (ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ, 2011:26). 
Η διδακτική διαδικασία καθορίζεται από τις προθέσεις της ομάδας των μαθητών και όχι από τις 
προθέσεις του καθηγητή. Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται σε δεξιότητες που αφορούν στην 
προσεκτική ακρόαση και την εκ περιτροπής συμμετοχή στη συζήτηση, την ενεργοποίηση όλων των 
μαθητών, την κατανομή και σύνθεση συλλογικού έργου, τη διατύπωση ερωτημάτων, επεξηγήσεων 
και οδηγιών, την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων, την αυτο- και ετεροαξιολόγηση με σκοπό τα 
πολλαπλά οφέλη τόσο στη μάθηση όσο και στην αφομοίωση δημοκρατικών διαδικασιών και 
κανόνων διαλεκτικής αντιπαράθεσης.

Πρόκειται για τα δεδομένα του ελληνικού Λυκείου, για σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία
(ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ, 2011:15), αφού βασίζεται σε αρχές που όταν διατυπώθηκαν και εφαρμόστηκαν 
πριν μερικές δεκαετίες σε σχολικά συστήματα του εξωτερικού ήταν πρωτοπόρες και πρωτότυπες 
και δημιούργησαν με την εφαρμογή τους ένα νέο εκπαιδευτικό πεδίο με κυρίαρχα τα στοιχεία της 
ενεργού εμπλοκής των μαθητών, της επιλογής, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της 
σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων με τη σχολική γνώση.

2.2  Η συνεργατική κουλτούρα
Με τον όρο συνεργατική κουλτούρα χαρακτηρίζονται τα συναισθήματα, τις τάσεις και τις 

συμπεριφορές που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται στο σχολείο μεταξύ όλων των μελών της 
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Tα στοιχεία της διδασκαλίας και της μάθησης που διαφοροποιούνται στις Ερευνητικές 
Εργασίες αφορούν το ρυθμό μάθησης, τις διαδικασίες προσέγγισης του μαθησιακού αντικειμένου, 
το βαθμό καθοδήγησης και τον τρόπο αναπαράστασης της νέας γνώσης (ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ, 2011:26). 
Η διδακτική διαδικασία καθορίζεται από τις προθέσεις της ομάδας των μαθητών και όχι από τις 
προθέσεις του καθηγητή. Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται σε δεξιότητες που αφορούν στην 
προσεκτική ακρόαση και την εκ περιτροπής συμμετοχή στη συζήτηση, την ενεργοποίηση όλων των 
μαθητών, την κατανομή και σύνθεση συλλογικού έργου, τη διατύπωση ερωτημάτων, επεξηγήσεων 
και οδηγιών, την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων, την αυτο- και ετεροαξιολόγηση με σκοπό τα 
πολλαπλά οφέλη τόσο στη μάθηση όσο και στην αφομοίωση δημοκρατικών διαδικασιών και 
κανόνων διαλεκτικής αντιπαράθεσης.

Πρόκειται για τα δεδομένα του ελληνικού Λυκείου, για σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία
(ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ, 2011:15), αφού βασίζεται σε αρχές που όταν διατυπώθηκαν και εφαρμόστηκαν 
πριν μερικές δεκαετίες σε σχολικά συστήματα του εξωτερικού ήταν πρωτοπόρες και πρωτότυπες 
και δημιούργησαν με την εφαρμογή τους ένα νέο εκπαιδευτικό πεδίο με κυρίαρχα τα στοιχεία της 
ενεργού εμπλοκής των μαθητών, της επιλογής, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της 
σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων με τη σχολική γνώση.

2.2  Η συνεργατική κουλτούρα
Με τον όρο συνεργατική κουλτούρα χαρακτηρίζονται τα συναισθήματα, τις τάσεις και τις 

συμπεριφορές που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται στο σχολείο μεταξύ όλων των μελών της 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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σχολικής κοινότητας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και τη 
μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ένας άλλος ορισμός (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012) αναφέρει τη συνεργατική κουλτούρα 
ως μια συστηματική και συνεχόμενη διαδικασία μέσα στη σχολική μονάδα, στην οποία όλοι οι 
συμμετέχοντες δρουν αυθορμήτως συλλογικά, με στόχο τη μέγιστη δυνατή μάθηση και ανάπτυξη 
των μαθητών/τριών και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Αναφέρεται τόσο στα παιδιά που 
συμμετέχοντας σε ομάδες και αποδεχόμενα τα άλλα μέλη της ομάδας, επιδιώκουν κοινούς στόχους 
μέσω των συνεργατικών δραστηριοτήτων, αντλούν δύναμη, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους, 
παύουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά, μαθαίνουν να παρατηρούν και να λειτουργούν μέσα σε 
συνεργατικές κοινότητες, να ενώνουν δυνάμεις με συμμαθητές τους, να στοχεύουν σε ένα 
καλύτερο συλλογικό αποτέλεσμα, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Αρχίζουν, 
σταδιακά, να αντιλαμβάνονται ότι οι διαφορές και οι προκλήσεις που υπάρχουν σε μια ομάδα 
μπορεί να λειτουργήσουν ως ευκαιρίες για επέκταση της μάθησης και της κατανόησής τους (O’
Keefe, 2005), όσο και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο και που 
μέσα από τη συνεργασία γίνονται τελικά περισσότερο διαλλακτικοί και καταφέρνουν να ενώσουν 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, πετυχαίνοντας τη συνεχή βελτίωσή τους και την επίτευξη των 
στόχων τους. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σταμπουλίδης (2012) «αποστολή της 
διδασκαλίας δεν είναι να μεταδώσει καθαρή γνώση, αλλά μια κουλτούρα που θα επιτρέπει την 
κατανόηση της ανθρώπινης συνθήκης μιας και που θα μας βοηθά να ζήσουμε, παράλληλα να 
ευνοήσει έναν ανοιχτό και ελεύθερο τρόπο σκέψης». 

H ενδυνάμωση της συνεργατικής κουλτούρας και η διατήρησή της μέσα από διάφορες 
στρατηγικές στηρίζεται στη συνεργατική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων και στην 
καλλιέργεια κατάλληλων νορμών συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τις υπάρχουσες αξίες, 
φιλοσοφίες και παραδοχές της. Ειδικότερα, για το σχολείο η Πασιαρδή (Πασιαρδή, 2001) κατέληξε 
στις εξής: κοινοί στόχοι, συνυπευθυνότητα, συνεργασία, συνεχής μάθηση/βελτίωση, αμοιβαίος 
σεβασμός, ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία, αναγνώριση και εκτίμηση, πειραματισμός με 
καινούριες πρακτικές σχετικές με τη διδακτική πράξη.

Η συνεργατική κουλτούρα αποφέρει κέρδος σε κάθε άτομο με χρήση των πόρων της ομάδας 
και αποτελεί πηγή πολύτιμων αποτελεσμάτων: αυξημένη ικανότητα στην ομαδική εργασία, 
αυτοπεποίθηση, ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός 
φιλικού κλίματος που ενθαρρύνει τη μάθηση, όπου όλοι εργάζονται με κοινό στόχο και 
συμφωνημένους ρόλους. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόμων και μπορεί 
να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα μέλη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. μειωμένη 
αυτοεκτίμηση) διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

3. Ερευνητικό Μέρος

3.1 Σκοπός και βασικά ερευνητικά ερωτήματα
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων καθηγητών και μαθητών σε 

ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με τo θεσμό των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο
και τη σχέση του με την ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας, καθώς επίσης και ο εντοπισμός 
των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της. Και τούτο διότι η ύπαρξή της συνεργατικής 
κουλτούρας στοχεύει και οδηγεί στην υλοποίηση του απώτερου στόχου που οφείλει να έχει κάθε 
σχολική μονάδα: τη μεγιστοποίηση της μάθησης και ανάπτυξης, είτε αυτή αφορά στους μαθητές
είτε στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό, αλυσιδωτά, οδηγεί στην καθολική βελτίωση της σχολικής 
μονάδας, που γίνεται πιο αποτελεσματική όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της, αφού 
επιτυγχάνονται ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω 
της ενεργητικής συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών, της αυτονομίας, της αυτενέργειας, της 
εξατομίκευσης και αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Baines et
al., 2009).

Παράλληλα, οι ειδικότεροι στόχοι του πονήματος αυτού αφορούν στη διερεύνηση της 
επίδρασης της πρώτης εφαρμογής του σχεδίου περί «Ερευνητικών Εργασιών» στους μαθησιακούς 
ρόλους των μαθητών, στην κοινωνική, συναισθηματική και νοητική τους ανάπτυξη καθώς και στο 
διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. 

Για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας αναφορικά με τα ζητούμενα της ερευνητικής 
μας προσέγγισης διατυπώθηκαν ορισμένα ερωτήματα που προέκυψαν από τη θεωρητική μελέτη 
του θέματος. Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω καίρια ερωτήματα 
που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία:

1. Σε ποια σημεία διαφοροποιούνται οι Ερευνητικές Εργασίες από τα συμβατικά μαθήματα;
2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εκπόνηση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό 

Λύκειο;
3. Πώς οριοθετούν εκπαιδευτικοί και μαθητές τη συνεργατική κουλτούρα στο Νέο Λύκειο;
4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν - κατά τη γνώμη εκπαιδευτικών και μαθητών - τη 

διαμόρφωση συνεργασίας μεταξύ μαθητών, μεταξύ καθηγητών και μεταξύ μαθητών -
καθηγητών;

5. Δημιουργήθηκε ή όχι στο σχολείο - κατά τη γνώμη εκπαιδευτικών και μαθητών -
συνεργατική κουλτούρα μέσω της έρευνας στο πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών και 
αν ναι, με ποιους τρόπους επιτεύχθηκε αυτό; Επίσης αν δεν επετεύχθη για  ποιους λόγους 
αυτό δεν κατέστη δυνατόν. 

3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποιοτική, με τη χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης ως 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών, για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερωτημάτων. Η επιλογή 
αυτή θεωρήθηκε η καταλληλότερη, από τη στιγμή που η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, 
ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων (Ιωσηφίδης, 2003). Παράλληλα η 
ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά 
παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς την 
τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την 
προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. 

3.3 Δείγμα της έρευνας
Η έρευνα αφορά την Α΄ και Β΄ τάξη του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. 

Επιλέχθηκαν συνολικά δέκα μαθητές, πέντε από την Α΄ και πέντε από τη Β΄ τάξη. Έγινε 
προσπάθεια  τα παραπάνω παιδιά να προέρχονται από διαφορετικά τμήματα Ερευνητικών 
Εργασιών (δηλαδή με διαφορετικά μεταξύ τους θέματα και διδάσκοντες) και να είναι επίσης ίσος 
αριθμός αγοριών και κοριτσιών, ώστε να υπάρχει περισσότερη αντικειμενικότητα στο δείγμα της 
έρευνας. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, πήραν μέρος στην έρευνα και οι δέκα καθηγητές που 
συμμετείχαν στην υλοποίηση Ερευνητικών Εργασιών τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013.

3.4 Αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας
Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι στην υπό διερεύνηση σχολική μονάδα, 

το διάχυτο αίσθημα μαθητών  και καθηγητών που εμπλέκονται άμεσα αυτά τα δύο χρόνια στη 
λειτουργία του θεσμού είναι πως έμαθαν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά, αλλά πρέπει 
να γίνουν πολλά ακόμη, ώστε να αναπτυχθούν ακόμα πιο ουσιαστικές μορφές συνεργασίας, που θα 
οδηγήσουν στην ύπαρξη της γνήσιας συνεργατικής κουλτούρας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρώτο άξονα της παρούσας έρευνας, σχετικά με την 
οριοθέτηση της Ερευνητικής Εργασίας, τις διαφορές της από τα συμβατικά μαθήματα και τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν, προέκυψαν τα εξής:



209

σχολικής κοινότητας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και τη 
μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ένας άλλος ορισμός (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2012) αναφέρει τη συνεργατική κουλτούρα 
ως μια συστηματική και συνεχόμενη διαδικασία μέσα στη σχολική μονάδα, στην οποία όλοι οι 
συμμετέχοντες δρουν αυθορμήτως συλλογικά, με στόχο τη μέγιστη δυνατή μάθηση και ανάπτυξη 
των μαθητών/τριών και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Αναφέρεται τόσο στα παιδιά που 
συμμετέχοντας σε ομάδες και αποδεχόμενα τα άλλα μέλη της ομάδας, επιδιώκουν κοινούς στόχους 
μέσω των συνεργατικών δραστηριοτήτων, αντλούν δύναμη, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους, 
παύουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά, μαθαίνουν να παρατηρούν και να λειτουργούν μέσα σε 
συνεργατικές κοινότητες, να ενώνουν δυνάμεις με συμμαθητές τους, να στοχεύουν σε ένα 
καλύτερο συλλογικό αποτέλεσμα, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Αρχίζουν, 
σταδιακά, να αντιλαμβάνονται ότι οι διαφορές και οι προκλήσεις που υπάρχουν σε μια ομάδα 
μπορεί να λειτουργήσουν ως ευκαιρίες για επέκταση της μάθησης και της κατανόησής τους (O’
Keefe, 2005), όσο και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο και που 
μέσα από τη συνεργασία γίνονται τελικά περισσότερο διαλλακτικοί και καταφέρνουν να ενώσουν 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, πετυχαίνοντας τη συνεχή βελτίωσή τους και την επίτευξη των 
στόχων τους. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σταμπουλίδης (2012) «αποστολή της 
διδασκαλίας δεν είναι να μεταδώσει καθαρή γνώση, αλλά μια κουλτούρα που θα επιτρέπει την 
κατανόηση της ανθρώπινης συνθήκης μιας και που θα μας βοηθά να ζήσουμε, παράλληλα να 
ευνοήσει έναν ανοιχτό και ελεύθερο τρόπο σκέψης». 

H ενδυνάμωση της συνεργατικής κουλτούρας και η διατήρησή της μέσα από διάφορες 
στρατηγικές στηρίζεται στη συνεργατική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων και στην 
καλλιέργεια κατάλληλων νορμών συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τις υπάρχουσες αξίες, 
φιλοσοφίες και παραδοχές της. Ειδικότερα, για το σχολείο η Πασιαρδή (Πασιαρδή, 2001) κατέληξε 
στις εξής: κοινοί στόχοι, συνυπευθυνότητα, συνεργασία, συνεχής μάθηση/βελτίωση, αμοιβαίος 
σεβασμός, ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία, αναγνώριση και εκτίμηση, πειραματισμός με 
καινούριες πρακτικές σχετικές με τη διδακτική πράξη.

Η συνεργατική κουλτούρα αποφέρει κέρδος σε κάθε άτομο με χρήση των πόρων της ομάδας 
και αποτελεί πηγή πολύτιμων αποτελεσμάτων: αυξημένη ικανότητα στην ομαδική εργασία, 
αυτοπεποίθηση, ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός 
φιλικού κλίματος που ενθαρρύνει τη μάθηση, όπου όλοι εργάζονται με κοινό στόχο και 
συμφωνημένους ρόλους. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόμων και μπορεί 
να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα μέλη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. μειωμένη 
αυτοεκτίμηση) διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

3. Ερευνητικό Μέρος

3.1 Σκοπός και βασικά ερευνητικά ερωτήματα
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων καθηγητών και μαθητών σε 

ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με τo θεσμό των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο
και τη σχέση του με την ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας, καθώς επίσης και ο εντοπισμός 
των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της. Και τούτο διότι η ύπαρξή της συνεργατικής 
κουλτούρας στοχεύει και οδηγεί στην υλοποίηση του απώτερου στόχου που οφείλει να έχει κάθε 
σχολική μονάδα: τη μεγιστοποίηση της μάθησης και ανάπτυξης, είτε αυτή αφορά στους μαθητές
είτε στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό, αλυσιδωτά, οδηγεί στην καθολική βελτίωση της σχολικής 
μονάδας, που γίνεται πιο αποτελεσματική όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της, αφού 
επιτυγχάνονται ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω 
της ενεργητικής συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών, της αυτονομίας, της αυτενέργειας, της 
εξατομίκευσης και αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Baines et
al., 2009).

Παράλληλα, οι ειδικότεροι στόχοι του πονήματος αυτού αφορούν στη διερεύνηση της 
επίδρασης της πρώτης εφαρμογής του σχεδίου περί «Ερευνητικών Εργασιών» στους μαθησιακούς 
ρόλους των μαθητών, στην κοινωνική, συναισθηματική και νοητική τους ανάπτυξη καθώς και στο 
διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών. 

Για τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας αναφορικά με τα ζητούμενα της ερευνητικής 
μας προσέγγισης διατυπώθηκαν ορισμένα ερωτήματα που προέκυψαν από τη θεωρητική μελέτη 
του θέματος. Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω καίρια ερωτήματα 
που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία:

1. Σε ποια σημεία διαφοροποιούνται οι Ερευνητικές Εργασίες από τα συμβατικά μαθήματα;
2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εκπόνηση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό 

Λύκειο;
3. Πώς οριοθετούν εκπαιδευτικοί και μαθητές τη συνεργατική κουλτούρα στο Νέο Λύκειο;
4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν - κατά τη γνώμη εκπαιδευτικών και μαθητών - τη 

διαμόρφωση συνεργασίας μεταξύ μαθητών, μεταξύ καθηγητών και μεταξύ μαθητών -
καθηγητών;

5. Δημιουργήθηκε ή όχι στο σχολείο - κατά τη γνώμη εκπαιδευτικών και μαθητών -
συνεργατική κουλτούρα μέσω της έρευνας στο πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών και 
αν ναι, με ποιους τρόπους επιτεύχθηκε αυτό; Επίσης αν δεν επετεύχθη για  ποιους λόγους 
αυτό δεν κατέστη δυνατόν. 

3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποιοτική, με τη χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης ως 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών, για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερωτημάτων. Η επιλογή 
αυτή θεωρήθηκε η καταλληλότερη, από τη στιγμή που η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, 
ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων (Ιωσηφίδης, 2003). Παράλληλα η 
ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά 
παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς την 
τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την 
προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. 

3.3 Δείγμα της έρευνας
Η έρευνα αφορά την Α΄ και Β΄ τάξη του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. 

Επιλέχθηκαν συνολικά δέκα μαθητές, πέντε από την Α΄ και πέντε από τη Β΄ τάξη. Έγινε 
προσπάθεια  τα παραπάνω παιδιά να προέρχονται από διαφορετικά τμήματα Ερευνητικών 
Εργασιών (δηλαδή με διαφορετικά μεταξύ τους θέματα και διδάσκοντες) και να είναι επίσης ίσος 
αριθμός αγοριών και κοριτσιών, ώστε να υπάρχει περισσότερη αντικειμενικότητα στο δείγμα της 
έρευνας. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, πήραν μέρος στην έρευνα και οι δέκα καθηγητές που 
συμμετείχαν στην υλοποίηση Ερευνητικών Εργασιών τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013.

3.4 Αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας
Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι στην υπό διερεύνηση σχολική μονάδα, 

το διάχυτο αίσθημα μαθητών  και καθηγητών που εμπλέκονται άμεσα αυτά τα δύο χρόνια στη 
λειτουργία του θεσμού είναι πως έμαθαν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά, αλλά πρέπει 
να γίνουν πολλά ακόμη, ώστε να αναπτυχθούν ακόμα πιο ουσιαστικές μορφές συνεργασίας, που θα 
οδηγήσουν στην ύπαρξη της γνήσιας συνεργατικής κουλτούρας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πρώτο άξονα της παρούσας έρευνας, σχετικά με την 
οριοθέτηση της Ερευνητικής Εργασίας, τις διαφορές της από τα συμβατικά μαθήματα και τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν, προέκυψαν τα εξής:
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• Η Ερευνητική Εργασία θεωρείται από τους μαθητές ως μια νέα μαθησιακή διαδικασία 
που τους δίνει το κίνητρο  να αναλύουν, να ερευνούν και να ψάχνουν για ένα θέμα που 
τους αρέσει και τους ενδιαφέρει, να θέτουν στόχους, να οργανώνουν δραστηριότητες και 
να τις αξιολογούν, κερδίζοντας όχι μόνο τη γνώση για αυτό που μελετούν, αλλά και το 
γεγονός ότι γνωρίζουν καινούριους, ενεργούς τρόπους για να την προσεγγίζουν (Σχήμα
1), επισημαίνοντας ότι αυτή η γνώση οικοδομείται μέσω αλληλεπίδρασης, μέσω  
συνεργασίας με συνομηλίκους και ενήλικες, με άτομα που βρίσκονται στο ίδιο ή σε 
διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, με άλλα λόγια 
μέσω συλλογικής δουλειάς, διαλόγου και αντιπαράθεσης. Kατά τον Frey (Frey, 1986:9) 
πρόκειται για «μια ανοικτή διαδικασία μάθησης. Τα όριά της δεν είναι αυστηρά 
καθορισμένα, εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των 
συμμετεχόντων», ενώ ο Perrone (Perrone, 1994:11) αναφέρει ότι «το στοιχείο της 
επιλογής του θέματος εμπλέκει τους μαθητές» και «όλες οι Ερευνητικές Εργασίες 
εμπλέκουν ενεργά τους/τις  μαθητές διότι παρέχουν δυνατότητες επιλογής αντικειμένου, 
διαδικασιών διερεύνησης και τρόπων έκφρασης των ερευνητικών συμπερασμάτων»

                       Σχήμα 1: Διαφορές Ερευνητικών Εργασιών από τα συμβατικά μαθήματα 
           (απαντήσεις μαθητών)

• Ο παράγοντας εκπαιδευτικός, το θέμα και συνακόλουθα το ενδιαφέρον που θα δείξουν 
τα παιδιά και οι υποδομές του σχολείου φαίνεται να καθορίζουν σε μέγιστο βαθμό την 
υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών (Σχήμα 2, Σχήμα 3). Αυτό δεν είναι τυχαίο, 
διότι η αλλαγή του διδακτικού μοντέλου και το πέρασμα από το δασκαλοκεντρικό 
μοντέλο διδασκαλίας στο διερευνητικό και συνεργατικό, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί 
όσο και οι μαθητές έχουν νέους ρόλους, διαφορετικούς από τους καθιερωμένους, δεν 
είναι  εύκολο εγχείρημα. Οι Bastian /Gudjons αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να διαθέτουν «μεθοδικότητα ως προς τη διαμόρφωση της δράσης, 
κοινωνικότητα για την προετοιμασία της επικοινωνιακής ατμόσφαιρας και κατάρτιση 
στην ύλη που διαπραγματεύονται οι ομάδες», ενώ η Μπαζίγου (Μπαζίγου, 2012:1-4) 
αναφέρει «απαιτείται πολλή προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς ώστε να 
απομακρύνουν τα δασκαλοκεκτρικά τους βιώματα, να εντρυφήσουν και στη συνέχεια 
να διδάξουν έναν τρόπο μάθησης που δεν έχουν βιώσει ούτε ως μαθητές ούτε ως 
φοιτητές». Επισημάνθηκε και η σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ 
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, ξεπερνώντας τον «εγκλωβισμό» τους στα 
στενά όρια της επιστήμης τους. Η επιλογή ενός θέματος που θα άπτεται των 
ενδιαφερόντων όλων των μαθητών και θα εμπεριέχει τις επιθυμίες τους προέκυψε από 
την παρούσα έρευνα, όπως επίσης και η σπουδαιότητα της ύπαρξης αναγκαίου
διδακτικού και εποπτικού υλικού. Θα πρέπει να υπάρχουν βιβλία και σχολικά 
εργαστήρια και η πρόσβαση σε αυτά να είναι δεδομένη. 

                                   Παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών
                  Σχήμα 2: Απαντήσεις παιδιών Σχήμα 3: Απαντήσεις εκπαιδευτικών

Όσον αφορά το δεύτερο άξονα των ερωτημάτων μας για την έννοια της συνεργατικής 
κουλτούρας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και αν επετεύχθη τελικά μέσω της 
έρευνας στο πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών και με ποιούς τρόπους, προέκυψαν τα εξής:
• Ως συνεργατική κουλτούρα θεωρείται – σύμφωνα με τους μαθητές - η αρμονική 

συνύπαρξη, η ανάπτυξη σχέσεων με συμμαθητές πέρα από προσωπικές αντιπαραθέσεις 
καθώς και η επιθυμία για συνεργασία με σκοπό την περάτωση μιας εργασίας (Σχήμα 4). 
Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι αρκετά επιφυλακτικοί και μάλλον αρνητικοί 
για την ύπαρξη και την οριοθέτησή της. (Σχήμα 5)

Οριοθέτηση   της  συνεργατικής κουλτούρας 
                Σχήμα 4: Απαντήσεις παιδιών                        Σχήμα 5: Απαντήσεις εκπαιδευτικών

• Η δημιουργία πνεύματος και κουλτούρας συνεργασίας - όπως προκύπτει από την έρευνα  
εξαρτάται από το ενδιαφέρον για το θέμα και τα υποθέματα, από τη σύνθεση των ομάδων 
όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μελών, την οργάνωση και την κατανομή της 
δουλειάς, αλλά και από την τελική αξιολόγηση (Σχήμα 6). Στις ομάδες που όλες αυτές οι 
προϋποθέσεις καλλιεργήθηκαν επετεύχθη συνεργατική κουλτούρα, όπως προκύπτει από 
τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας (Σχήμα 7, Σχήμα 8). Πρέπει στο σημείο αυτό να 
τονιστεί ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που ήταν αρκετά επιφυλακτικοί για την ύπαρξη 
της συνεργατικής κουλτούρας στο Λύκειο, διαπιστώνεται  ότι αλλάζουν γνώμη. Αυτό 
επιτυγχάνεται, όπως οι ίδιοι ομολογούν, με το να γίνει χωρισμός σε ομάδες και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και ρόλων στα παιδιά με βάση το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, τις 
κλίσεις και τις δεξιότητές τους. Και όπως αναφέρει το ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ (ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ,
2011:46) ο καταμερισμός έργου είναι η πιο αποτελεσματική μορφή αλληλεξάρτησης, 
απαραίτητης προϋπόθεσης για τη λειτουργικότητα της ομάδας. Παράλληλα έρευνες των 
(Κουτσελίνη & Θεοφιλίδη, 2007΄ Κόπτση, 2009) έδειξαν ότι η θετική αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των μελών της ομάδας επιτυγχάνεται και με την κατανομή ρόλων, που πρέπει να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστά το κάθε μέλος προσωπικά υπεύθυνο για το 
ομαδικό αποτέλεσμα».
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                      Σχήμα 6: Πώς  επετεύχθη η δημιουργία  συνεργατικής κουλτούρας μέσω των  
                                                     Ερευνητικών Εργασιών  (απαντήσεις παιδιών)

                      
                       Δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας μέσω των Ερευνητικών Εργασιών
            Σχήμα 7: Απαντήσεις παιδιών            Σχήμα 8: Απαντήσεις καθηγητών

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι - όπως ανέφεραν παιδιά και εκπαιδευτικοί – οι αρχικές 
δυσκολίες που συνάντησαν και αφορούσαν περισσότερο οργανωτικά θέματα λόγω έλλειψης 
υποδομών στο σχολείο ξεπεράστηκαν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και οι 
Ερευνητικές Εργασίες – αυτά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του θεσμού - ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία. Ο βασικός στόχος της Ερευνητικής Εργασίας κάθε μαθητής να βιώσει σε συνεργασία με 
τους συμμαθητές του τη διαδικασία έρευνας, τη μελέτη ενός θέματος σε βάθος και να μπορέσει να 
την αποτυπώσει σε μια Γραπτή Έκθεση ή σε ένα τέχνημα, η οποία προκύπτει μετά από συλλογική 
δουλειά φαίνεται να έχει επιτευχθεί, κατά ένα μεγάλο μέρος. Επιπλέον, σχεδόν στο σύνολό τους
εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν την εμπειρία από τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση Ερευνητικών Εργασιών ως θετική. Αυτή η θετική αντίληψη επιβεβαιώνεται και από το 
γεγονός ότι και οι δυο πλευρές ζητούν τη συνέχιση της εφαρμογής τους. 

5 Παρατηρήσεις  - προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
του δείγματος
Οι προτάσεις - επισημάνσεις των εκπαιδευτικών, σε σχέση με τη βελτίωση της αποδοτικότητας του 
θεσμού των Ερευνητικών Εργασιών περιλαμβάνουν αύξηση πόρων, συνεργασία και συνδιδασκαλία 
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων - δυνατότητα που απαγορεύεται σύμφωνα με τις 
πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις - κατάργηση των Ερευνητικών Εργασιών από τη Β΄ Λυκείου και 
ένταξή τους  σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, ως ένα ποσοστό της βαθμολογίας, για ένα 
συγκεκριμένο κομμάτι ύλης.   Καταγγέλλουν επίσης την έλλειψη σχεδιασμού, την  προχειρότητα 
με την οποία ξεκίνησε ο νέος θεσμός στο Λύκειο, αλλά και την επιφυλακτικότητα, την άρνηση και 
ο δισταγμό με τα οποία αντιμετωπίζουν το νέο θεσμό ένα σημαντικό μέρος του Συλλόγου 
Διδασκόντων, αδυνατώντας να απεγκλωβιστούν από τα στενά όρια της επιστήμης τους.

Παράλληλα, οι προτάσεις – επισημάνεις των μαθητών περιλαμβάνουν: επιλογή του θέματος 
αποκλειστικά από τα παιδιά, χωρισμό σε ομάδες με βάση  τα ενδιαφέροντα και τις φιλίες τους,
περισσότερο ενεργητικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ελέγχοντας σε κάθε δίωρο την πρόοδο και 
την πορεία της Εργασίας, παροχή κινήτρων από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές, για να 

ασχοληθούν πιο ενεργά με το αντικείμενο της έρευνάς τους, πραγματοποίηση εκδρομών ή 
επισκέψεων σε χώρους που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της Ερευνητικής Εργασίας, να 
υπάρχει δηλαδή «καλύτερη επαφή με την πραγματικότητα», βελτίωση υποδομών στο σχολείο,
επιμόρφωση - κατάρτιση των καθηγητών, και τέλος να μην υπάρχει βαθμός, αλλά να είναι μάθημα 
επιλογής και να το επιλέγουν μόνο «όσοι το θέλουν πραγματικά και έχουν το μεράκι να 
ερευνήσουν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Συμπερασματικά, οι Ερευνητικές Εργασίες εάν εφαρμοστούν με γνώση, διάθεση και 
σεβασμό στα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών, συμβάλλουν στο να αναπτύξουν οι 
μαθητές διαπροσωπικές σχέσεις, να ασκηθούν στην αυτοπειθαρχία, να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά 
και να ασκηθούν σε ένα πλήθος δεξιοτήτων, να επιστρατεύσουν ανώτερες μορφές μάθησης και 
νόησης, όταν θα χρειαστεί να εντοπίσουν, να αναλύσουν, να αξιολογήσουν και να συνθέσουν. Η 
ευθύνη της μάθησης μεταφέρεται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Πρόκειται επομένως για 
μια διαδικασία μάθησης πιο ευχάριστη από την ατομική, αφού τους δίνει την ευκαιρία να δράσουν.
Έξω από το κλίμα άγχους, πίεσης και ανταγωνισμού που καλλιεργεί το σχολείο, η ομαδική εργασία 
θα μπορούσε να προωθεί την αλληλοεκτίμηση, την αλληλοβοήθεια, αλλά και τον έλεγχο από την 
ομάδα και τους συμμαθητές, χωρίς να πλήττεται η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμησή τους (Νημά &
Καψάλης, 2002:124,127-128). Οι Ερευνητικές Εργασίες τάραξαν τα νερά της στείρας 
απομνημόνευσης, του δασκαλοκεντρικού μαθήματος και έδωσαν νέο προσανατολισμό στο 
πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου, εισάγοντας την έρευνα, την κουλτούρα συνεργασίας, αλλά και 
τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση, που όπως διαπιστώνεται απομένουν στη μνήμη καθηγητών 
και μαθητών μετά την ολοκλήρωσή τους, κάνοντας τη μάθηση ένα ενδιαφέρον ταξίδι έρευνας και 
ανακάλυψης.
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                      Σχήμα 6: Πώς  επετεύχθη η δημιουργία  συνεργατικής κουλτούρας μέσω των  
                                                     Ερευνητικών Εργασιών  (απαντήσεις παιδιών)

                      
                       Δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας μέσω των Ερευνητικών Εργασιών
            Σχήμα 7: Απαντήσεις παιδιών            Σχήμα 8: Απαντήσεις καθηγητών
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συγκεκριμένο κομμάτι ύλης.   Καταγγέλλουν επίσης την έλλειψη σχεδιασμού, την  προχειρότητα 
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Περίληψη

Η ποικιλομορφία των σχολικών τάξεων, τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας των 
μαθητών και η αδυναμία των σχολικών εγχειριδίων να παραμείνουν το μοναδικό εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας οδήγησαν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη 
μορφή διδακτικού σεναρίου, το οποίο βασίστηκε στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες 
Γλώσσες. Ο κύριος στόχος ήταν να γίνει το μάθημα της ξένης γλώσσας περισσότερο 
μαθητοκεντρικό, ενδιαφέρον, ρεαλιστικό και σε δεύτερο επίπεδο να αποκτήσουν οι μαθητές 
αυτονομία στον τρόπο που θα μαθαίνουν (μεταγνώση). Επιλέχθηκε το γνωστό τραγούδι Lemon
Tree των Fool’s Garden (1995) ως ένα αυθεντικό κομμάτι προφορικού λόγου για να εργαστούν οι 
μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους για την 
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί μέσα από ερωτηματολόγιο που τους είχε δοθεί αρχικά (Needs
Analysis). Το διδακτικό σενάριο βασίστηκε σε  βιώματα και προηγούμενες αποκτηθείσες γνώσεις 
από άλλα μαθήματα με σαφείς διαθεματικές προεκτάσεις και με δραστηριότητες διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στην προσπάθεια να εμπλακούν όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο 
γλωσσομάθειας τους.

Λέξεις Κλειδιά: ΕΠΣ-ΞΓ, Needs Analysis, Διδακτικό Σενάριο, Διαθεματικές  Προεκτάσεις, 
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Εισαγωγή
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε ένα διδακτικό 

σενάριο βασισμένο στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και στις ανάγκες των 
μαθητών. Το άρθρο αποτελείται από 3 μέρη. Ο σκοπός του πρώτου μέρους είναι η σύντομη 
παρουσία των στόχων του αναλυτικού προγράμματος που βασίζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο  για τη 
Διδασκαλία της Ξένων Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των αποτελεσμάτων ενός 
ερωτηματολογίου για την ανάλυση των αναγκών (Needs Analysis Questionnaire) μιας 
συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το διδακτικό σενάριο αναλυτικά, 
τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και την ανάλυση των  αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωσή
του. Το άρθρο τελειώνει με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

1 Η εφαρμογή του ΕΠΣ -ΞΓ σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μαθητών

1.1 Το Προφίλ των μαθητών
Η τάξη που επιλέχθηκε για να εφαρμοστεί το διδακτικό σενάριο είναι η ΣΤ’ τάξη του 2ου και 

5ου Δημοτικού Σχολείου της Ν. Αλικαρνασσού. Είναι δύο τμήματα της ΣΤ’ τάξης που 
αποτελούνται από 24 και 22 μαθητές αντίστοιχα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πρόθυμοι 



215

Τζωρτζάκης, Γ. (2012). Ερευνητικές Εργασίες: Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι 
αντιμετώπισής τους. Ανάκτηση 30-3-2013, από την ιστοσελίδα 
www.pekate.gr/uploads/.../ΛάθηProject_Τζωρτζάκης_Γιάννης.pdf

ΥΠΔΜΘ-ΙΤΥ. (2011). Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, βιβλίο 
εκπαιδευτικού, επιμ. Ματσαγγούρας Η. Αθήνα : Διόφαντος.

Frey, K. (1986). H  μέθοδος Project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία 
και πράξη, (μτφ) Μάλλιου Κλεονίκη. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη.

Ξενόγλωσση
Baines, E., Blatchford, P. Rubie –Davies Ch. (2009). Improving pupil group work interaction 

and dialogue in primary classrooms: results from a year – long intervention study. Cambridge 
Journal of Education: 39(1), 95-117.

Bastian/Gudjons. (1991). Das Projektbuch. Hamburg: Bergmann & Helbig. 
Johnson, D.W, Johnson, R.T,  and Holubec. (1990). Circles of Learning. Cooperation in the 

Classroom. Edina, Minn.: Interaction Book Company.
O’Keefe, C. (2005). The importance of team teaching / collaboration among extra –
Perrone, V. (1994). How to engage students in learning. Educational Leadership, vol. 51(5).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαρία Λ. Ευσταθίου
marefstathiou@hotmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Στυλιανή Τ. Τσιφτσόγλου
stsiftsoglou@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ06
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ

Περίληψη

Η ποικιλομορφία των σχολικών τάξεων, τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας των 
μαθητών και η αδυναμία των σχολικών εγχειριδίων να παραμείνουν το μοναδικό εργαλείο στα 
χέρια του εκπαιδευτικού Αγγλικής γλώσσας οδήγησαν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη 
μορφή διδακτικού σεναρίου, το οποίο βασίστηκε στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες 
Γλώσσες. Ο κύριος στόχος ήταν να γίνει το μάθημα της ξένης γλώσσας περισσότερο 
μαθητοκεντρικό, ενδιαφέρον, ρεαλιστικό και σε δεύτερο επίπεδο να αποκτήσουν οι μαθητές 
αυτονομία στον τρόπο που θα μαθαίνουν (μεταγνώση). Επιλέχθηκε το γνωστό τραγούδι Lemon
Tree των Fool’s Garden (1995) ως ένα αυθεντικό κομμάτι προφορικού λόγου για να εργαστούν οι 
μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους για την 
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί μέσα από ερωτηματολόγιο που τους είχε δοθεί αρχικά (Needs
Analysis). Το διδακτικό σενάριο βασίστηκε σε  βιώματα και προηγούμενες αποκτηθείσες γνώσεις 
από άλλα μαθήματα με σαφείς διαθεματικές προεκτάσεις και με δραστηριότητες διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στην προσπάθεια να εμπλακούν όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από το επίπεδο 
γλωσσομάθειας τους.

Λέξεις Κλειδιά: ΕΠΣ-ΞΓ, Needs Analysis, Διδακτικό Σενάριο, Διαθεματικές  Προεκτάσεις, 
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Εισαγωγή
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε ένα διδακτικό 

σενάριο βασισμένο στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και στις ανάγκες των 
μαθητών. Το άρθρο αποτελείται από 3 μέρη. Ο σκοπός του πρώτου μέρους είναι η σύντομη 
παρουσία των στόχων του αναλυτικού προγράμματος που βασίζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο  για τη 
Διδασκαλία της Ξένων Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των αποτελεσμάτων ενός 
ερωτηματολογίου για την ανάλυση των αναγκών (Needs Analysis Questionnaire) μιας 
συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το διδακτικό σενάριο αναλυτικά, 
τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και την ανάλυση των  αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωσή
του. Το άρθρο τελειώνει με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

1 Η εφαρμογή του ΕΠΣ -ΞΓ σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μαθητών

1.1 Το Προφίλ των μαθητών
Η τάξη που επιλέχθηκε για να εφαρμοστεί το διδακτικό σενάριο είναι η ΣΤ’ τάξη του 2ου και 

5ου Δημοτικού Σχολείου της Ν. Αλικαρνασσού. Είναι δύο τμήματα της ΣΤ’ τάξης που 
αποτελούνται από 24 και 22 μαθητές αντίστοιχα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πρόθυμοι 
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να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες μάθησης. Το κοινωνικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο 
είναι παρόμοιο με εξαίρεση τρεις μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι τα Ελληνικά.

Οι περισσότεροι μαθητές κατατάσσονται στο επίπεδο Α2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

1.2 Οι στόχοι του ΕΠΣ-ΞΓ

Το ΕΠΣ-ΞΓ βασίζεται σε δύο μεγάλες θεωρίες του Αναδομισμού (Reconstructionism) και του
Προοδευτισμού (Progressivism). Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία (Skilbeck, 1982), δίνεται έμφαση 
στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης και στη βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας των μαθητών 
με τελικό στόχο την καλύτερη κατανόηση των διάφορων κοινωνικών ομάδων. Το ΕΠΣ-ΞΓ
(Παράρτημα Ι) ξεκινάει με διάγνωση των αναγκών και στη συνέχεια ορίζει το πλαίσιο αξιολόγησης 
για το εάν οι ανάγκες αυτές έχουν καλυφθεί. Δίνει έμφαση στην ικανότητα κατανόησης και 
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου που σχετίζεται με συγκεκριμένες ρεαλιστικές 
καταστάσεις (Clark, 1987). Μεγάλη σημασία δίνεται σε ‘αυτό που οι μαθητές θέλουν να 
επικοινωνήσουν με τη γλώσσα’ και όχι στη ‘γνώση της γλώσσας ως ένα μη εφαρμόσιμο σύστημα’ 
(Wilkins, 1976:42). Η δεύτερη θεωρία, του Προοδευτισμού, έχει επίσης επηρεάσει το ΕΠΣ-ΞΓ
καθώς ενθαρρύνεται η ‘μαθητοκεντρική μέθοδος στη διδασκαλία και η ανάπτυξη του μαθητή ως 
ξεχωριστή οντότητα με πνευματικές και συναισθηματικές ανάγκες’. Συνεπώς, αυτή η διαδικασία 
λαμβάνει υπόψιν τις γνώσεις που κουβαλάει ο κάθε μαθητής τη στιγμή που μπαίνει στην τάξη 
(Johnson & Johnson, 1998: 282-3) και την προσωπική του εμπειρία που αποκτά μέσα στην τάξη .
Ο τελικός στόχος του ΕΠΣ-ΞΓ είναι να επικοινωνεί  ο μαθητής επιτυχώς στην ξένη γλώσσα και να 
μαθαίνει πώς να μαθαίνει (learn how to learn). Το επικοινωνιακό αυτό πλαίσιο πραγματοποιείται 
μέσα από καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν, να 
παρουσιάζουν και να δικαιολογούν με επιχειρήματα.

Όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, και συγκεκριμένα την κατανόηση προφορικού λόγου,
με βάση την οποία σχεδιάστηκε το διδακτικό σενάριο, σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ οι μαθητές θα 
πρέπει να εκτίθενται  σε αυθεντικό λόγο, να ακούνε και να εντοπίζουν πληροφορίες που 
απαιτούνται για την κατανόηση ενός προφορικού αποσπάσματος και στη συνέχεια να εκτελούν ένα 
αριθμό από άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το επίπεδο ικανότητας τους. Ενθαρρύνονται οι 
δραστηριότητες ρόλων όπου γίνεται προσομοίωση κοινωνικών καταστάσεων . Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι αυτός του facilitator, δηλ. είναι αυτός που παρεμβαίνει όταν υπάρχει δυσκολία
και εμπλέκει τους μαθητές του σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης.

1.3 Ανάλυση των αναγκών των μαθητών (Needs Analysis)

Σύμφωνα με τον Brown (2009), η έννοια της ανάλυσης των αναγκών των μαθητών 
αναφέρεται στη διαδικασία συγκέντρωσης  και ανάλυσης πληροφοριών όσον αφορά τις παρούσες 
και μελλοντικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΣΤ’ τάξης 
ενός δημοτικού σχολείου. Ο Davies (2006), υποστηρίζει ότι  ‘ πρέπει πρώτα να ανακαλύψουμε 
πολλά περισσότερα για τους μαθητές μας από όσα υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε’. Η συγκέντρωση 
αυτών των πληροφοριών είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία διδακτικού υλικού, επιλογής 
δραστηριοτήτων και διαδικασιών μάθησης προκειμένου να σχεδιαστεί μία σειρά μαθημάτων στο 
τέλος της οποίας  οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τα 
Αγγλικά έξω από τα στενά όρια της τάξης, (Cunningsworth, 1983). 

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα ΙΙ), η πιο 
συνηθισμένη τεχνική για την ανάλυση αναγκών, το οποίο  συμπληρώθηκε και από τους 24 
μαθητές. Είχε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος ήταν να συγκεντρωθούν ποσοτικές και ποιοτικές 
πληροφορίες για τη μαθησιακή διαδικασία μέσα στην συγκεκριμένη τάξη και ο δεύτερος ήταν να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι θεωρούνται πολύτιμα μέλη της τάξης και ότι οι επιθυμίες και οι 
προτιμήσεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική 
συμφωνία  στις απαντήσεις των μαθητών, το οποίο φανερώνει ότι οι ανάγκες των συγκεκριμένων 
μαθητών είναι παρόμοιες. Σχεδόν όλοι (90%) κατανοούν την ανάγκη εκμάθησης Αγγλικών. Οι 
λόγοι που μαθαίνουν Αγγλικά έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους, όπως να 
συνομιλούν σε chat rooms και να κατανοούν τραγούδια. Επιπλέον, προτιμούν να δουλεύουν σε 
ομάδες (60%) ή σε ζευγάρια (75%) ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να μην δουλεύουν μόνοι (75%). 
Όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, έδειξαν μεγάλη προτίμηση στην κατανόηση (Listening-
70%) και παραγωγή (Speaking- 80% ) προφορικού λόγου.

Τέλος, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αποκάλυψαν ότι μεγαλύτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης μέσα στην τάξη και 
λιγότερη στην απόλυτα σωστή χρήση της γλώσσας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οργανώθηκε ένα καινούριο διδακτικό σενάριο.

2 Διδακτικό Σενάριο

2.1 Μεθοδολογία

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου ήταν να αναπτυχθούν όλες οι δεξιότητες, η κατανόηση 
προφορικού λόγου (listening), η παραγωγή προφορικού λόγου (speaking), η παραγωγή γραπτού 
λόγου (writing), και η κατανόηση γραπτού λόγου (reading) μέσα από εμπλουτισμένες βιωματικές 
δραστηριότητες. Σχεδιάστηκε για να διαρκέσει περίπου 4 διδακτικές ώρες με διαθεματικές 
προεκτάσεις, εμπλέκοντας τις Τ.Π.Ε., τα Εικαστικά και τη Γλώσσα. Πιο αναλυτικά οι 
δραστηριότητες είναι:

• Αρχικά δίνονται τρεις διαφορετικές εικόνες ενός δέντρου και ενός ανθρώπου που κάθεται
από κάτω, δίνοντας την αφόρμηση για μία συζήτηση με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών 
(brainstorming) για το τι συμβαίνει. Συγκρίνονται οι εικόνες για ομοιότητες και διαφορές.
Όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές, ενθαρρύνοντας έτσι και τους πιο επιφυλακτικούς 
μαθητές να κάνουν ερωτήσεις στον άνθρωπο για τα συναισθήματα και τις σκέψεις του είτε 
στην Αγγλική είτε στην μητρική γλώσσα, όπου υπάρχει δυσκολία. Γνώσεις και εμπειρίες 
που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν (schemata) είναι καθοριστικές για την πορεία της 
συζήτησης. Επιπλέον, γίνεται διαθεματική διασύνδεση με το μάθημα της Γλώσσας «Η ζωή 
σε άλλους τόπους».

• Ακολουθεί το τραγούδι Lemon Tree και οι μαθητές καταγράφουν ό,τι μπορούν να 
κατανοήσουν. Παράλληλα, προσφέρεται μια δραστηριότητα διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
για μαθητές με χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας, που τους ζητείται να συμπληρώσουν 
λέξεις που λείπουν από τους στίχους. 

• Δίνονται οι στίχοι του τραγουδιού, γίνεται επεξήγησή τους, όπου χρειάζεται και 
καταγράφονται εκφράσεις και καινούριο λεξιλόγιο στον πίνακα.

• Στην επόμενη δραστηριότητα ενθαρρύνεται η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες. 
Ανατίθεται σε κάθε ομάδα να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις κατανόησης του τραγουδιού και 
οι απαντήσεις διαβάζονται από τον εκπρόσωπο της ομάδας. Η δημιουργία των ομάδων 
μπορεί να γίνει είτε τυχαία είτε, αν υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μαθητών με χαμηλό 
επίπεδο γλωσσομάθειας, ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και συγκροτεί τις ομάδες, 
διασπείροντας τους μαθητές με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε κάθε ομάδα ώστε να 
λειτουργήσουν ως βοηθοί-καθοδηγητές (study buddies), ακολουθώντας τη φιλοσοφία της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
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• Oι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται ομαδικά υλοποιώντας μια προσομοίωση της 
καθημερινής ζωής. Οργανώνουν μια πραγματική συνέντευξη στην Αγγλική γλώσσα, 
ανάμεσα σε ένα δημοσιογράφο και τον τραγουδιστή, με εναλλαγή ρόλων μέσα στην ομάδα.
Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά και όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικά, 
καθοδηγώντας, σεβόμενος την αυτονομία των μαθητών, με κύριο στόχο τη συμμετοχή των 
μελών της ομάδας στη διεκπεραίωση της δραστηριότητας και σε δεύτερο πλάνο 
ενθαρρύνοντας τη χρήση της Αγγλικής σε σχέση με τη μητρική γλώσσα.

• Οι μαθητές συμμετέχουν σε παιχνίδι παντομίμας μιμούμενοι φράσεις του τραγουδιού, μια 
δραστηριότητα κιναισθητικής φύσεως και παιγνιώδους μορφής.

• Εμπλέκεται και το μάθημα των Τ.Π.Ε. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
Πληροφορικής οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.lyricstraining.com, όπου 
μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά στους στίχους του τραγουδιού διαλέγοντας το βαθμό 
δυσκολίας, με ένα σύστημα πόντων και με χρονομέτρηση, ακόμα μια ενδεικτική 
δραστηριότητα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

• Γίνεται χάρτινη κατασκευή ενός δέντρου στο μάθημα των Εικαστικών.
• Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους μαθητές να συνδράμουν στη δημιουργία 

ενός εννοιολογικού χάρτη (mind map) στον πίνακα, με κεντρικό θέμα ένα φανταστικό 
«χάπι» κατά της μοναξιάς (anti-loneliness pill), ένα προτεινόμενο τρόπο «θεραπείας» της 
μοναξιάς και της αποξένωσης. Καινούργιο λεξιλόγιο όπως acceptance (αποδοχή), friendship
(φιλία), love (αγάπη), tolerance (ανοχή), togetherness (συντροφικότητα), sympathy
(συμπόνια) και γνωστές λέξεις γίνονται τα συστατικά του «χαπιού».

• Τέλος, χρησιμοποιώντας την εικαστική δημιουργία του δέντρου, οι μαθητές επικολλούν 
πάνω σε χάρτινα λεμόνια τις λέξεις της προηγούμενης δραστηριότητας. Δημιουργείται ένα 
“Happy Lemon Tree”, ανατρέποντας την αρχική εικόνα της μοναξιάς και της αποξένωσης 
και το δέντρο παίρνει περίοπτη θέση μέσα στην τάξη.

2.2 Αποτελέσματα

Ως μέθοδος αξιολόγησης της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε η 
παρατήρηση (Classroom Observation) (Bailey, 2001:114) και καταγράφηκε ένα σύνολο 
αποτελεσμάτων.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου ήταν να δώσει νόημα 
και ρεαλιστικό πλαίσιο στη διδασκαλία της δεξιότητας της κατανόησης του προφορικού λόγου για 
τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να συσχετίσουν τη γνώση που αποκτήθηκε μέσα στην τάξη με 
την καθημερινή ζωή. Ως ‘εμψυχωτής’ διευκόλυνε τη διαδικασία καθοδηγώντας τους μαθητές με 
εικόνες από την αρχή του σεναρίου και παρότρυνε την συμμετοχή τους. Όλες οι απαντήσεις ήταν 
αποδεκτές χωρίς να υπάρχει λάθος ή σωστό. Δόθηκαν σαφείς οδηγίες και τέθηκαν οι στόχοι της 
κάθε δραστηριότητας από την αρχή, με αποτέλεσμα οι μαθητές να νιώσουν ασφάλεια και άνεση να 
συμμετέχουν και να εμπλακούν ενεργητικά στη μάθηση (Brandt, 1998). Η πρόβλεψη για 
δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας έδωσε τη δυνατότητα για συμμετοχή όλων των 
μαθητών ανεξάρτητα από το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, χωρίς αποκλεισμούς. Οι μαθητές 
ενθαρρύνθηκαν να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές του διδακτικού σεναρίου και να μην παραμείνουν 
παθητικοί δέκτες και ακροατές. Δραστηριότητες όπως η προσομοίωση μιας συνέντευξης με την 
εναλλαγή ρόλων μεταξύ ενός δημοσιογράφου και του τραγουδιστή, ενίσχυσαν την αυτενέργεια και 
αυτονομία των μαθητών, βασικές αρχές για την οικοδόμηση της γνώσης μέσα στο ΕΠΣ-ΞΓ. Για να 
γίνουν οι δραστηριότητες εφικτές από όλους τους μαθητές ενθαρρύνθηκε και η χρήση της μητρικής 
γλώσσας όπου χρειάστηκε καλλιεργώντας την δεξιότητα της διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο 
γλώσσες (mediation).
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• Oι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται ομαδικά υλοποιώντας μια προσομοίωση της 
καθημερινής ζωής. Οργανώνουν μια πραγματική συνέντευξη στην Αγγλική γλώσσα, 
ανάμεσα σε ένα δημοσιογράφο και τον τραγουδιστή, με εναλλαγή ρόλων μέσα στην ομάδα.
Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί συμβουλευτικά και όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικά, 
καθοδηγώντας, σεβόμενος την αυτονομία των μαθητών, με κύριο στόχο τη συμμετοχή των 
μελών της ομάδας στη διεκπεραίωση της δραστηριότητας και σε δεύτερο πλάνο 
ενθαρρύνοντας τη χρήση της Αγγλικής σε σχέση με τη μητρική γλώσσα.

• Οι μαθητές συμμετέχουν σε παιχνίδι παντομίμας μιμούμενοι φράσεις του τραγουδιού, μια 
δραστηριότητα κιναισθητικής φύσεως και παιγνιώδους μορφής.

• Εμπλέκεται και το μάθημα των Τ.Π.Ε. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
Πληροφορικής οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.lyricstraining.com, όπου 
μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά στους στίχους του τραγουδιού διαλέγοντας το βαθμό 
δυσκολίας, με ένα σύστημα πόντων και με χρονομέτρηση, ακόμα μια ενδεικτική 
δραστηριότητα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

• Γίνεται χάρτινη κατασκευή ενός δέντρου στο μάθημα των Εικαστικών.
• Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους μαθητές να συνδράμουν στη δημιουργία 

ενός εννοιολογικού χάρτη (mind map) στον πίνακα, με κεντρικό θέμα ένα φανταστικό 
«χάπι» κατά της μοναξιάς (anti-loneliness pill), ένα προτεινόμενο τρόπο «θεραπείας» της 
μοναξιάς και της αποξένωσης. Καινούργιο λεξιλόγιο όπως acceptance (αποδοχή), friendship
(φιλία), love (αγάπη), tolerance (ανοχή), togetherness (συντροφικότητα), sympathy
(συμπόνια) και γνωστές λέξεις γίνονται τα συστατικά του «χαπιού».

• Τέλος, χρησιμοποιώντας την εικαστική δημιουργία του δέντρου, οι μαθητές επικολλούν 
πάνω σε χάρτινα λεμόνια τις λέξεις της προηγούμενης δραστηριότητας. Δημιουργείται ένα 
“Happy Lemon Tree”, ανατρέποντας την αρχική εικόνα της μοναξιάς και της αποξένωσης 
και το δέντρο παίρνει περίοπτη θέση μέσα στην τάξη.

2.2 Αποτελέσματα

Ως μέθοδος αξιολόγησης της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε η 
παρατήρηση (Classroom Observation) (Bailey, 2001:114) και καταγράφηκε ένα σύνολο 
αποτελεσμάτων.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου ήταν να δώσει νόημα 
και ρεαλιστικό πλαίσιο στη διδασκαλία της δεξιότητας της κατανόησης του προφορικού λόγου για 
τους μαθητές ώστε να μπορέσουν να συσχετίσουν τη γνώση που αποκτήθηκε μέσα στην τάξη με 
την καθημερινή ζωή. Ως ‘εμψυχωτής’ διευκόλυνε τη διαδικασία καθοδηγώντας τους μαθητές με 
εικόνες από την αρχή του σεναρίου και παρότρυνε την συμμετοχή τους. Όλες οι απαντήσεις ήταν 
αποδεκτές χωρίς να υπάρχει λάθος ή σωστό. Δόθηκαν σαφείς οδηγίες και τέθηκαν οι στόχοι της 
κάθε δραστηριότητας από την αρχή, με αποτέλεσμα οι μαθητές να νιώσουν ασφάλεια και άνεση να 
συμμετέχουν και να εμπλακούν ενεργητικά στη μάθηση (Brandt, 1998). Η πρόβλεψη για 
δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας έδωσε τη δυνατότητα για συμμετοχή όλων των 
μαθητών ανεξάρτητα από το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, χωρίς αποκλεισμούς. Οι μαθητές 
ενθαρρύνθηκαν να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές του διδακτικού σεναρίου και να μην παραμείνουν 
παθητικοί δέκτες και ακροατές. Δραστηριότητες όπως η προσομοίωση μιας συνέντευξης με την 
εναλλαγή ρόλων μεταξύ ενός δημοσιογράφου και του τραγουδιστή, ενίσχυσαν την αυτενέργεια και 
αυτονομία των μαθητών, βασικές αρχές για την οικοδόμηση της γνώσης μέσα στο ΕΠΣ-ΞΓ. Για να 
γίνουν οι δραστηριότητες εφικτές από όλους τους μαθητές ενθαρρύνθηκε και η χρήση της μητρικής 
γλώσσας όπου χρειάστηκε καλλιεργώντας την δεξιότητα της διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο 
γλώσσες (mediation).

Εντούτοις, η εφαρμογή του σεναρίου συνοδεύτηκε και από δυσκολίες, που αξίζει να 
σημειωθούν:

• Υπήρξαν δυσκολίες στη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες, καθώς δεν υπάρχει 
εξοικείωση με αυτή τη μορφή διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Οι μαθητές έχουν συνηθίσει 
ένα μοντέλο μάθησης δασκαλοκεντρικό  που βασίζεται στην ατομική εργασία και στην 
αξιολόγηση (testing) στο τέλος. Συνεπώς, το διδακτικό σενάριο διήρκεσε περισσότερο από 
τον χρόνο για τον οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί.

• Συγκρούσεις και διαφωνίες μέσα στις ομάδες δυσχέραναν τη μαθησιακή διαδικασία αφού 
προέκυψαν διαφωνίες μέσα στις ομάδες για την κατανομή των ρόλων.

• Παρατηρήθηκε έλλειψη προθυμίας από έναν αριθμό μαθητών για συμμετοχή καθώς δεν 
υπάρχει, όπως είναι αυτονόητο, ταύτιση των εμπειριών, των βιωμάτων και της γνώσης που 
κουβαλούν οι μαθητές από πριν (schemata) Συμπερασματικά, η διαφορετικότητα αυτή 
μπορεί πολλές φορές να συμβάλει αρνητικά στον τρόπο προσέγγισης της μάθησης 
(Gardner, 1983ˑ Sternberg, 1985) .

• Με δεδομένο το γεγονός ότι ένα μάθημα κατανόησης προφορικού λόγου βασιζόταν μέχρι 
σήμερα σε τυποποιημένες δραστηριότητες με πολλαπλές επιλογές ή συμπλήρωση κενών, οι 
μαθητές δυσκολεύτηκαν με την διαδικασία της ελεύθερης καταγραφής των πληροφοριών 
που άκουσαν.
Σε γενικά πλαίσια, το διδακτικό σενάριο με στοιχεία διαθεματικότητας μπορεί να 
χαρακτηριστεί επιτυχημένο, αφού εντάχθηκαν μέσα σε αυτό όλες οι δεξιότητες που πρέπει 
να αναπτυχθούν για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ (listening,
speaking, writing, reading). Οι δραστηριότητες ήταν όλες στοχευμένες και βασισμένες σε 
ρεαλιστικές καταστάσεις. Το τραγούδι ήταν ένα αυθεντικό κομμάτι προφορικού λόγου μέσα 
στα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των αναγκών των μαθητών. Τέλος, η διακριτική και 
εμψυχωτική στάση του εκπαιδευτικού διευκόλυνε τη μαθησιακή διαδικασία που βασίστηκε 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, στην αυτενέργεια και στην δημιουργικότητά 
τους.

3 Συμπεράσματα.  

Η ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου στην εκπαιδευτική πράξη έθεσε τις 
βάσεις για αναστοχασμό και επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων. Η εφαρμογή του 
οδήγησε αβίαστα σε συμπεράσματα που μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις και 
αντικείμενα βαθύτερης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα:

• Είναι, πλέον, ανάγκη ο εκπαιδευτικός να "απελευθερωθεί" από τα σχολικά εγχειρίδια και να 
προβεί στην παραγωγή δικού του εκπαιδευτικού υλικού. Τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι 
δεσμευτικά αλλά μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στην μαθησιακή διαδικασία. Ο 
εκπαιδευτικός, όμως, έχει την ευθύνη της οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας, 
εμπλουτίζοντάς την κάθε φορά. Η αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων που 
προσφέρονται στην εποχή μας είναι επιβεβλημένη λόγω των πληροφοριών και των 
ερεθισμάτων που δέχονται οι μαθητές. Με αυτό τον τρόπο δε θα κινδυνεύει η εκπαιδευτική 
πράξη να μείνει παρωχημένη και τυποποιημένη.

• Το πρώτο βήμα που ενδείκνυται να ακολουθείται είναι η διερεύνηση των ενδιαφερόντων 
και των αναγκών των μαθητών μέσα από ερωτηματολόγια ( Needs Analysis
Questionnaire). Αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται από τους ίδιους τους μαθητές στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να σκιαγραφεί το μαθησιακό 
προφίλ των μαθητών του, να καταγράφει ανάγκες και ενδιαφέροντα και να σχεδιάζει την 
μαθησιακή διαδικασία αναλόγως. Θα έχει ενδιαφέρον και οι μαθητές να συμμετέχουν σε 
κάποιο βαθμό στον σχεδιασμό της διδασκαλίας επιλέγοντας τα θέματα προς μελέτη που 
τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η ενεργός συμμετοχή τους στην 
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εκπαιδευτική πράξη καθημερινά. Είναι άλλωστε υποχρέωση του εκπαιδευτικού να 
ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα με την μεθοδολογία που ταιριάζει στη δική του τάξη 
και όχι απαραίτητα τα σχολικά εγχειρίδια.

• Ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιμετωπίσει μία ακόμη πρόκληση στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πράξη, να εμπλέκει όλους τους μαθητές στην μάθηση ανεξάρτητα από τις
επιδόσεις και ικανότητες του. Η ποικιλομορφία της τάξης σε μαθησιακό επίπεδο επιβάλλει 
την ένταξη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα σε αυτή. 

• Η γλώσσα είναι ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο
σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ. Στόχος είναι η χρήση της γλώσσας για επικοινωνία και λιγότερο 
σημαντική είναι η σωστή δομή (accuracy). Επομένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει 
στους μαθητές του την δυνατότητα να εξοικειωθούν με αυθεντικές μορφές κειμένου ή 
ρεαλιστικές καταστάσεις που απαιτείται η χρήση της ξένης γλώσσας, δίνοντας τα εφόδια 
για μελλοντική χρήση της γλώσσας.

• Σημαντική πτυχή της εκμάθησης της ξένης γλώσσας είναι η διασφάλιση ότι οι μαθητές 
απολαμβάνουν τη μαθησιακή διαδικασία, ψυχαγωγούνται και διασκεδάζουν μαθαίνοντας 
την ξένη γλώσσα (edutainment).

• Έχοντας κατά νου ότι η γλώσσα αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια μας και 
στηριζόμενοι στην διαθεματικότητα του ΕΠΣ-ΞΓ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ξένη 
γλώσσα αποτελεί ένα σκαλοπάτι και ένα μέσο για την διδασκαλία άλλων γνωστικών 
αντικειμένων στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η μέθοδος διδασκαλίας 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), όπως ορίστηκε για πρώτη φορά από τον 
David Marsh το1994, αναφέρεται στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων όπως Φυσική, 
Ιστορία και Γεωγραφία μέσω της ξένης γλώσσας. Ο στόχος είναι διττός: η μελέτη του 
περιεχομένου με την ταυτόχρονη εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Κατά συνέπεια, το κίνητρο 
των  μαθητών θα είναι πιο ισχυροποιημένο και η εκπαιδευτική πράξη πιο εμπλουτισμένη. Η 
ξένη γλώσσα αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο για να κάνεις κάτι, ένα εργαλείο 
χρήσιμο σε κάθε έκφανση της μελλοντικής ζωής των μαθητών.

Ως εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι ξένων γλωσσών θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε τα λόγια του 
John Dewey (1944: 167): ‘If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of 
tomorrow’ ‘Αν διδάσκουμε τους μαθητές του σήμερα με τις μεθόδους του χθες, τους στερούμε το 
αύριο’.
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Παραρτήματα Ι: Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες
http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/sps.htm

Παράρτημα ΙΙ: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για τις ανάγκες των μαθητών(απόσπασμα)

Συμμετέχοντες: 24 μαθητές ΣΤ’ τάξης

Question B5: I think it is necessary for me to learn English well

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 0 0

Neutral 0 0

Agree 2 10

Strongly agree 18 90

Section C: Reasons for learning English

Reason Number of 
participants 

replied “yes”

Proportion of 
participants 

replied “yes” 
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(%)

C1. Use my computer 14 70

C2. Play games on my computer 12 60

C3. Use other electronic devices 15 75

C4. Watch movies that I download with no subtitles 17 85

C5. Talk with kids from other countries on line -chat rooms 19 95

C6. Understand the lyrics from English/ American songs 16 80

C7. Communicate with tourists in the summer 15 75

C8. Read English books or comics 14 70

C9. Take exams ( FCE, ECCE) and get a certificate 19 95

C10. Find a job in Greece when I get older 11 55

C11. Study in English speaking countries 14 70

C12. Live abroad 13 65

C13. Find a job abroad 13 65

C14.Be able to travel without any difficulties 17 85

C15.Other, please specify: Visit relatives abroad 2 10

C15.Other, please specify: Get good marks 1 5

Section D: What you can do in English

Reason Number of 
participants 

replied “yes”

Proportion of 
participants 

replied “yes” 
(%)

D1. Talk about my daily routine 16 80

D2. Give information about myself 19 95

D3. Give information about my family 18 90

D4. Have a conversation with a foreigner 17 85
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D5. Explain in Greek a small text/message written in 
English

17 85

D6. Send an e-mail, card, letter to a friend of mine from 
another country

15 75

D7. Complete a form in order to buy something on line 8 40

D8. Understand an announcement/advertisement in English 14 70

D9. Understand simple instructions in English 18 90

D10. Read an English text and talk about the main points in 
Greek

14 70

D11. Read a Greek text and talk about the main points in 
English

17 85

D12. Other, please specify 0 0

Section E: Teaching methods, activities and topics

Question E1: I like listening to the teacher explaining rules and new vocabulary

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 2 10

Neutral 3 15

Agree 9 45

Strongly agree 6 30

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

224

Question E2: I like understanding rules and new vocabulary on my own

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 4 20

Neutral 3 15

Agree 6 30

Strongly agree 7 35

 

Question E3: I like working in groups

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0

Neutral 3 15

Agree 4 20

Strongly agree 12 60
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Question E2: I like understanding rules and new vocabulary on my own

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 4 20

Neutral 3 15

Agree 6 30

Strongly agree 7 35

 

Question E3: I like working in groups

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0

Neutral 3 15

Agree 4 20

Strongly agree 12 60

Question E4: I like working in pairs

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0

Neutral 2 10

Agree 2 10

Strongly agree 15 75

Question E5: I like working alone

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 15 75

Disagree 1 5

Neutral 1 5

Agree 3 15

Strongly agree 0 0
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Question E6: I like working with my friends

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0

Neutral 0 0

Agree 2 10

Strongly agree 17 85

Question E7: I like working with students who are better than me

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0
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Question E6: I like working with my friends

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0

Neutral 0 0

Agree 2 10

Strongly agree 17 85

Question E7: I like working with students who are better than me

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 0 0

Neutral 1 5

Agree 8 40

Strongly agree 10 50

Question E8: I like role playing

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 0 0

Neutral 3 15

Agree 7 35

Strongly agree 10 50
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Question E9: I like it when my classmates correct my mistakes

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 2 10

Neutral 4 20

Agree 6 30

Strongly agree 7 35

Question E10: I want my teacher to correct my mistakes

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 3 15

Neutral 4 20

Agree 6 30

Strongly agree 7 35
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Question E9: I like it when my classmates correct my mistakes

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 2 10

Neutral 4 20

Agree 6 30

Strongly agree 7 35

Question E10: I want my teacher to correct my mistakes

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 3 15

Neutral 4 20

Agree 6 30

Strongly agree 7 35

Question E11: I like participating in discussions in English

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 1 5

Disagree 3 15

Neutral 2 10

Agree 0 0

Strongly agree 14 70

Question E16: I like listening to a text and answering questions

Answer Number Proportion (%)

Strongly disagree 0 0

Disagree 1 5

Neutral 0 0

Agree 16 80
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Strongly agree 3 15

 

 

I like the following topics: Number of 
participants 

replied “yes”

Proportion of 
participants 

replied “yes” 
(%)

E19. Music 17 85

E20. Sports 17 85

E21. Fashion 10 50

E22. Computers 15 75

E23. PC games, video games 15 75

E24. Books 14 70

E25. Movies 18 90

E26. Theatrical plays 14 70

E27. Dance 11 55

E28. Healthy diet 16 80

E29. Environment 18 90

E30. Schooling 17 85

E31. Children- parents relationship 14 70

Strongly agree 3 15

 

 

I like the following topics: Number of 
participants 

replied “yes”

Proportion of 
participants 

replied “yes” 
(%)

E19. Music 17 85

E20. Sports 17 85

E21. Fashion 10 50

E22. Computers 15 75

E23. PC games, video games 15 75

E24. Books 14 70

E25. Movies 18 90

E26. Theatrical plays 14 70

E27. Dance 11 55

E28. Healthy diet 16 80

E29. Environment 18 90

E30. Schooling 17 85

E31. Children- parents relationship 14 70

Strongly agree 3 15

 

 

I like the following topics: Number of 
participants 

replied “yes”

Proportion of 
participants 

replied “yes” 
(%)

E19. Music 17 85

E20. Sports 17 85

E21. Fashion 10 50

E22. Computers 15 75

E23. PC games, video games 15 75

E24. Books 14 70

E25. Movies 18 90

E26. Theatrical plays 14 70

E27. Dance 11 55

E28. Healthy diet 16 80

E29. Environment 18 90

E30. Schooling 17 85

E31. Children- parents relationship 14 70
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Περίληψη
Σκοπό της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων μιας νεωτεριστικής 

προσέγγισης της διδακτικής της Αγγλικής όπου δίνεται έμφαση στη χρήση της γλώσσας ως 
διεθνούς lingua franca, ως, δηλαδή, μέσου επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με διαφορετικές 
μητρικές γλώσσες. Στην εισήγηση περιλαμβάνονται δυο ενότητες που εστιάζουν, αντίστοιχα, σε 
γλωσσολογικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, η ολοένα αυξανόμενη χρήση της Αγγλικής από μη φυσικούς ομιλητές έχει οδηγήσει, 
μεταξύ άλλων, σε αξιόλογες μεταβολές στη δομή της γλώσσας, γεγονός που έχει σημαντικές 
παιδαγωγικές προεκτάσεις. Εν προκειμένω, προτείνεται η υιοθέτηση μιας διαφοροποιημένης 
οπτικής ως προς το γλωσσολογικό και επικοινωνιακό πρότυπο στο οποίο στοχεύει η διδασκαλία 
και, για το λόγο αυτό, στην εισήγηση περιγράφονται οι βασικοί παιδαγωγικοί άξονες της 
«Διδακτικής με επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας ως lingua franca». Η εισήγηση καταλήγει 
τονίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάλυσης των αναγκών των μαθητών κατά την προσαρμογή της 
διδακτικής αυτής προσέγγισης στην εκπαιδευτική πράξη.

Λέξεις κλειδιά: Αγγλική ως lingua franca, παγκοσμιοποίηση, διδακτική μεθοδολογία

1  Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία 

στη ραγδαία εξάπλωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα των 
χωρών όπου ομιλείται ως μητρική. Έχοντας καθιερωθεί, στη σύγχρονη εποχή, ως η κυρίαρχη 
γλώσσα σε πολλούς τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής σε όλο τον κόσμο, η 
Αγγλική έχει πια αποκτήσει διαστάσεις lingua franca, μιας γλώσσας, δηλαδή, που χρησιμοποιείται
όχι μόνο από τους φυσικούς ομιλητές της αλλά και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων με 
διαφορετικό εθνικό, γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Με βάση δε το γεγονός ότι πρόκειται για 
την πρώτη παγκόσμια lingua franca στην ιστορία, συχνά αναφέρεται ως η γλώσσα-σύμβολο της 
παγκοσμιοποίησης, η γνώση της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υιοθετήσει 
κάποιος την ταυτότητα του πολίτη του παγκόσμιου χωριού (Σηφάκις, 2012).

Οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και η σχέση της με την ευρύτατη 
χρήση της Αγγλικής έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές (λ.χ. 
Αλμπάνης, 1998∙ Phillipson, 2008∙ Σηφάκις, 2012). Οι γλωσσολογικές, ωστόσο, προεκτάσεις της 
σύγχρονης πραγματικότητας αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία της Αγγλικής ως διεθνούς
κοινής γλώσσας επικοινωνίας συνιστά ένα σχετικά νέο μα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας 
το οποίο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και εξελίσσουν τη γλώσσα κυρίως οι μη 
φυσικοί ομιλητές της. Εν προκειμένω, τα πορίσματα ποικίλων εμπειρικών ερευνών σε διάφορα 
επικοινωνιακά περιβάλλοντα ανά τον κόσμο έχουν καταστήσει σαφές πως η αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας μεταξύ μη φυσικών ομιλητών εξαρτάται από παράγοντες που δε σχετίζονται με 
τις νόρμες της γλώσσας των φυσικών ομιλητών (Seidlhofer, 2009∙ 2011). Αναγνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα της διαπίστωσης αυτής σε γλωσσολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο, όλο και 
μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας εκφράζει πλέον την ανάγκη αναθεώρησης βαθιά 

E32. Vacation 19 95

E33. Animals/Pets 16 80

E34. Other, please specify: Drawing 1 5

E34. Other, please specify: Geography 1 5

E34. Other, please specify: Cycling/Motorbikes 1 5
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Περίληψη
Σκοπό της παρούσας εισήγησης αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων μιας νεωτεριστικής 

προσέγγισης της διδακτικής της Αγγλικής όπου δίνεται έμφαση στη χρήση της γλώσσας ως 
διεθνούς lingua franca, ως, δηλαδή, μέσου επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με διαφορετικές 
μητρικές γλώσσες. Στην εισήγηση περιλαμβάνονται δυο ενότητες που εστιάζουν, αντίστοιχα, σε 
γλωσσολογικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, η ολοένα αυξανόμενη χρήση της Αγγλικής από μη φυσικούς ομιλητές έχει οδηγήσει, 
μεταξύ άλλων, σε αξιόλογες μεταβολές στη δομή της γλώσσας, γεγονός που έχει σημαντικές 
παιδαγωγικές προεκτάσεις. Εν προκειμένω, προτείνεται η υιοθέτηση μιας διαφοροποιημένης 
οπτικής ως προς το γλωσσολογικό και επικοινωνιακό πρότυπο στο οποίο στοχεύει η διδασκαλία 
και, για το λόγο αυτό, στην εισήγηση περιγράφονται οι βασικοί παιδαγωγικοί άξονες της 
«Διδακτικής με επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας ως lingua franca». Η εισήγηση καταλήγει 
τονίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάλυσης των αναγκών των μαθητών κατά την προσαρμογή της 
διδακτικής αυτής προσέγγισης στην εκπαιδευτική πράξη.

Λέξεις κλειδιά: Αγγλική ως lingua franca, παγκοσμιοποίηση, διδακτική μεθοδολογία

1  Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία 

στη ραγδαία εξάπλωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα των 
χωρών όπου ομιλείται ως μητρική. Έχοντας καθιερωθεί, στη σύγχρονη εποχή, ως η κυρίαρχη 
γλώσσα σε πολλούς τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής σε όλο τον κόσμο, η 
Αγγλική έχει πια αποκτήσει διαστάσεις lingua franca, μιας γλώσσας, δηλαδή, που χρησιμοποιείται
όχι μόνο από τους φυσικούς ομιλητές της αλλά και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων με 
διαφορετικό εθνικό, γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Με βάση δε το γεγονός ότι πρόκειται για 
την πρώτη παγκόσμια lingua franca στην ιστορία, συχνά αναφέρεται ως η γλώσσα-σύμβολο της 
παγκοσμιοποίησης, η γνώση της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υιοθετήσει 
κάποιος την ταυτότητα του πολίτη του παγκόσμιου χωριού (Σηφάκις, 2012).

Οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και η σχέση της με την ευρύτατη 
χρήση της Αγγλικής έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές (λ.χ. 
Αλμπάνης, 1998∙ Phillipson, 2008∙ Σηφάκις, 2012). Οι γλωσσολογικές, ωστόσο, προεκτάσεις της 
σύγχρονης πραγματικότητας αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία της Αγγλικής ως διεθνούς
κοινής γλώσσας επικοινωνίας συνιστά ένα σχετικά νέο μα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας 
το οποίο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και εξελίσσουν τη γλώσσα κυρίως οι μη 
φυσικοί ομιλητές της. Εν προκειμένω, τα πορίσματα ποικίλων εμπειρικών ερευνών σε διάφορα 
επικοινωνιακά περιβάλλοντα ανά τον κόσμο έχουν καταστήσει σαφές πως η αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας μεταξύ μη φυσικών ομιλητών εξαρτάται από παράγοντες που δε σχετίζονται με 
τις νόρμες της γλώσσας των φυσικών ομιλητών (Seidlhofer, 2009∙ 2011). Αναγνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα της διαπίστωσης αυτής σε γλωσσολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο, όλο και 
μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας εκφράζει πλέον την ανάγκη αναθεώρησης βαθιά 
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ριζωμένων πεποιθήσεων στο χώρο της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και δη 
στον κλάδο της Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (λ.χ. Alptekin, 2010∙ Dewey, Leung,
2010∙ Seidlhofer, 2004∙ Sifakis, 2014∙ Sifakis, Fay, 2011).

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση των γλωσσολογικών 
και παιδαγωγικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση της γλώσσας ως παγκόσμιας κοινής 
γλώσσας επικοινωνίας και η ανάδειξη των προοπτικών ενσωμάτωσης των νέων επιστημονικών 
δεδομένων στην εκπαιδευτική πράξη. Για το λόγο αυτό, συμπεριλαμβάνονται δυο ενότητες στις 
οποίες αναλύεται, αφενός, η τρέχουσα πραγματικότητα στη χρήση της Αγγλικής όπως αυτή 
αντανακλάται και στα πορίσματα της έρευνας στο πεδίο της Αγγλικής ως lingua franca και, 
αφετέρου, η «Διδακτική της Αγγλικής με επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας ως διεθνούς 
lingua franca», μια νεωτεριστική και μετα-μοντέρνα προσέγγιση της διδακτικής της Αγγλικής. 

2 Η εξάπλωση και η χρήση της Αγγλικής ως διεθνούς lingua franca
Προκειμένου να καταστεί περισσότερο κατανοητή η έννοια και η φύση της Αγγλικής ως 

παγκόσμιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας, κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη περιγραφή των λόγων
για τους οποίους της έχει αποδοθεί αυτός ο χαρακτηρισμός. Όπως αναφέρει ο γνωστός 
γλωσσολόγος David Crystal (2003), για να θεωρηθεί μια γλώσσα παγκόσμια πρέπει, αφενός, να 
χρησιμοποιείται από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και, αφετέρου, η χρήση της να 
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών πολλών 
χωρών ανά την υφήλιο. Στη σύγχρονη εποχή, η αγγλική γλώσσα πληροί, κατά γενική ομολογία, και 
τις δυο αυτές προϋποθέσεις, με τη διάδοσή της σε όλο τον κόσμο να αποτελεί ένα πραγματικά 
εντυπωσιακό φαινόμενο (Graddol, 2000). Σε αυτήν συνέβαλαν, ομολογουμένως, πολλοί 
παράγοντες, όπως η βιομηχανική επανάσταση και η αποικιοκρατική πολιτική του Ηνωμένου 
Βασιλείου και, κατόπιν, κατά τον 20ό αιώνα, η οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής. Ωστόσο, για τον Crystal (ό.π.), ο καθοριστικός παράγοντας για την παγκόσμια 
εξάπλωσή της είναι η επικοινωνιακή δύναμη των ομιλητών της, φυσικών και μη, για τους οποίους 
η χρήση της γλώσσας αυτής είναι απαραίτητη για να επιτύχουν τους εκάστοτε στόχους τους, από τη 
διαπραγμάτευση των όρων μιας σύμβασης και τη σύναψη μιας διπλωματικής συμφωνίας, ως την 
αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και την ενασχόληση με την ποπ κουλτούρα. Εξυπηρετώντας, 
έτσι, ποικίλους σκοπούς σε τομείς κομβικής σημασίας όπως η πολιτική, η οικονομία, η τεχνολογία
και η ψυχαγωγία, η Αγγλική, στις μέρες μας, έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ρόλο στην προσωπική και 
επαγγελματική ζωή της πλειονότητας των πολιτών του κόσμου.

Ταυτόχρονα, η χρήση της γλώσσας αυτής παρέχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας 
με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους τόσο σε εθνικό όσο και ενδο-εθνικό και διεθνές 
επίπεδο (McKay, 2002∙ Σηφάκις, 2012), το οποίο έχει σημαντικότατες γλωσσολογικές 
προεκτάσεις. Εν προκειμένω, τα στατιστικά δεδομένα είναι, αν μη τι άλλο, αξιοσημείωτα.
Σύμφωνα με τις έρευνες του Crystal (2003∙ 2008), σχεδόν ενάμιση δισεκατομμύριο άνθρωποι 
μπορούν να επικοινωνήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην Αγγλική, περίπου το ένα τέταρτο,
δηλαδή, του παγκόσμιου πληθυσμού, με τους φυσικούς ομιλητές να ανέρχονται μόλις σε 350
εκατομμύρια. Εκτιμώντας ότι 350 εκατομμύρια άνθρωποι τη χρησιμοποιούν ως δεύτερη ή 
πρόσθετη γλώσσα και πάνω από 750 εκατομμύρια ως ξένη, ο Crystal, μάλιστα, συμπεραίνει πως,
για κάθε φυσικό ομιλητή, υπάρχουν τρεις μη φυσικοί οι οποίοι, όμως, καθώς τη χρησιμοποιούν για 
τους δικούς τους σκοπούς, την εμπλουτίζουν και τη μεταλλάσσουν αναλόγως με το γλωσσικό και 
πολιτισμικό τους υπόβαθρο και το επικοινωνιακό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (Seidlhofer,
2011). Η Αγγλική ως παγκόσμια γλώσσα, επομένως, εμπεριέχει στοιχεία πολύ διαφορετικά από τη 
γλώσσα των Βρετανών ή των Αμερικανών, το οποίο, με τη σειρά του, έχει οδηγήσει στην άποψη 
πως, στη σύγχρονη εποχή, η εξέλιξη της γλώσσας οφείλεται κυρίως στους μη φυσικούς ομιλητές 
και όχι σε αυτούς που τη μιλούν ως μητρική τους (Graddol, 2000∙ 2006∙ Jenkins et al, 2011).

Ως εκ τούτου, έχουν αρχίσει να τίθενται κρίσιμα ερωτήματα ως προς την εγκυρότητα 
αρκετών αδιαμφισβήτητων μέχρι πρότινος παραδοχών στις οποίες βασίζεται εν πολλοίς η θεωρία 



233

ριζωμένων πεποιθήσεων στο χώρο της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και δη 
στον κλάδο της Διδακτικής της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (λ.χ. Alptekin, 2010∙ Dewey, Leung,
2010∙ Seidlhofer, 2004∙ Sifakis, 2014∙ Sifakis, Fay, 2011).
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αντανακλάται και στα πορίσματα της έρευνας στο πεδίο της Αγγλικής ως lingua franca και, 
αφετέρου, η «Διδακτική της Αγγλικής με επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας ως διεθνούς 
lingua franca», μια νεωτεριστική και μετα-μοντέρνα προσέγγιση της διδακτικής της Αγγλικής. 
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κατάκτησης της Αγγλικής ως δεύτερης και ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα 
προβληματική θεωρείται πια η πεποίθηση πως η ορθή χρήση της γλώσσας του μη φυσικού ομιλητή 
πρέπει να ορίζεται με βάση τις νόρμες της γλώσσας του φυσικού ομιλητή (McKay, 2002∙
Seidlhofer, 2011). Η πεποίθηση αυτή αντανακλάται ιδίως στο ευρέως διαδεδομένο μοντέλο των 
τριών ομόκεντρων κύκλων που εμπνεύστηκε το 1985 ο γλωσσολόγος Braj Kachru σε μια 
προσπάθεια σχηματοποίησης της παγκόσμιας εξάπλωσης της γλώσσας (Σχήμα 1). Σύμφωνα με το 
μοντέλο του Kachru, ο εσωτερικός κύκλος, από τον οποίο θεωρείται παραδοσιακά πως απορρέουν 
οι νόρμες της γλώσσας, αποτελείται από χώρες όπου η Αγγλική ομιλείται ως μητρική, ο εξωτερικός 
κύκλος περιλαμβάνει περιοχές όπου χρησιμοποιείται ως δεύτερη επίσημη γλώσσα κι όπου έχουν 
αναπτυχθεί συγκεκριμένες διάλεκτοι (λ.χ. Σιγκαπούρη), ενώ, τέλος, ο επεκτεινόμενος κύκλος
εμπεριέχει όλο τον υπόλοιπο κόσμο όπου η γλώσσα χρησιμοποιείται και διδάσκεται ως ξένη.

Σχήμα 1: Κύκλοι Kachru (1985)

Δεδομένης, εντούτοις, της πολυπλοκότητας της σύγχρονης πραγματικότητας, με την υπεροχή 
της «περιφέρειας» έναντι του «κέντρου» αναφορικά με την εξέλιξη της γλώσσας και την απουσία 
ύπαρξης σαφών γεωγραφικών ορίων στη χρήση της Αγγλικής, κρίνεται επιβεβλημένη η 
αναθεώρηση του μοντέλου αυτού. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, ότι, στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, ο ομιλητής που προέρχεται από τον εξωτερικό, λόγου χάρη, κύκλο δε 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποκλειστικά εντός των συνόρων της χώρας του ή ότι, σε ορισμένες 
περιοχές του επεκτεινόμενου κύκλου, όπως η Ευρώπη, αυτή χρησιμοποιείται περισσότερο ως 
δεύτερη παρά ως ξένη, ο Graddol (2006) υποστηρίζει πως η διάκριση μεταξύ επιπέδων ικανότητας 
χρήσης της γλώσσας έχει περισσότερο νόημα από την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ φυσικού και 
μη φυσικού ομιλητή. Έτσι, με βάση το κριτήριο της «λειτουργικής φυσικότητας», η οποία, όπως ο 
ίδιος ο Kachru επισημαίνει, δε σχετίζεται αναγκαστικά με τη «γενετική φυσικότητα» (1998, σ.92), 
ο εσωτερικός κύκλος θεωρείται πια πιο κατάλληλο να απαρτίζεται από ομιλητές με πολύ υψηλή 
ικανότητα χρήσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έμαθαν τη γλώσσα ή το περιβάλλον 
όπου τη χρησιμοποιούν (Σχήμα 2).      

Σχήμα 2: Αναθεώρηση κύκλων Kachru (Graddol, 2006, σ.110)

Εσωτερικός κύκλος

Εξωτερικός κύκλος

Επεκτεινόμενος κύκλος

Εσωτερικός κύκλος

Υψηλή ικανότητα χρήσης

Χαμηλή ικανότητα χρήσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Το πώς ακριβώς ομιλείται, επομένως, η Αγγλική στις μέρες μας έχει ύψιστη σημασία για τον 
καθορισμό της ικανότητας χρήσης της. Εν προκειμένω, η έρευνα στο πεδίο της Αγγλικής ως lingua
franca έχει ήδη εντοπίσει τα βασικότερα στοιχεία της επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με
διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καταδεικνύοντας πώς η γλώσσα που 
χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους διαφέρει, όπως αναφέρθηκε ήδη, από τη 
γλώσσα των φυσικών ομιλητών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η γλώσσα 
αυτή δεν αποτελεί μια τυπική γλωσσική ποικιλία ή διάλεκτο καθώς δε βασίζεται σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές ή κοινωνικοπολιτισμικές σταθερές – αντίθετα, χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, 
ποικιλομορφία και μεταβλητότητα, με την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας να εξαρτάται 
κυρίως από το βαθμό στον οποίο υπάρχει αμοιβαία κατανοητότητα μεταξύ των συνομιλητών παρά
από το αν αυτοί πειθαρχούν στις νόρμες της Αγγλικής ως πρώτης γλώσσας (Cogo, 2012∙ Jenkins et
al, 2011∙ Seidlhofer, 2009). Η κατανοητότητα δε αυτή επιτυγχάνεται μέσω διαρκούς συνεργατικής 
διαπραγμάτευσης του γλωσσικού νοήματος, κατά την οποία οι συνομιλητές αποδομούν και 
αναδομούν τη γλώσσα προσαρμόζοντάς τη στους ιδιαίτερους επικοινωνιακούς στόχους τους τη 
δεδομένη στιγμή. Κατά συνέπεια, ο λόγος που παράγουν εμπλουτίζεται με μορφές οι οποίες, καθώς
δημιουργούνται επί τόπου με βάση το συγκειμενικό περιβάλλον της κάθε επικοινωνιακής 
περίστασης, ενίοτε δεν εναρμονίζονται με τις τυπικές νόρμες της γλώσσας. Ωστόσο, όταν, 
διευκολύνουν αντί να εμποδίζουν την επιτυχή κατανοητότητα μεταξύ των ομιλητών, αυτές οι 
μορφές δε θεωρούνται λάθη ή αποκλίσεις, μα δημιουργικές εκδηλώσεις της μεταβλητής φύσης της 
γλώσσας (Hülmbauer, 2007∙ Pölzl, Seidlhofer, 2006∙ Seidlhofer, 2009).

Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει, συνεπώς, αφιερωθεί στην καταγραφή των γλωσσικών 
παραλλαγών που διευκολύνουν ή, αντίστοιχα, δυσχεραίνουν την επιτυχή συνεννόηση των 
ομιλητών. Σε φωνολογικό επίπεδο, η πρωτοποριακή για την εποχή της έρευνα της Jenkins (2000) 
κατέδειξε, όπως ήταν πιθανότατα αναμενόμενο, πως η προφορά του ομιλητή αποτελεί 
σημαντικότατο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σε περιβάλλοντα lingua
franca. Τα ευρήματά της ως προς το ποια στοιχεία προκαλούν προβλήματα κατανοητότητας και 
ποια όχι ήταν, όμως, εντυπωσιακά. Έτσι, στον «φωνολογικό πυρήνα της lingua franca», με 
στοιχεία που δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η δασύτητα 
των άηχων έκκροτων στιγμικών συμφώνων «π», «τ» και «κ» στην αρχή μιας λέξης διότι συχνά 
συγχέονται με τα ηχηρά αντίστοιχά τους «μπ», «ντ» και «γκ» (π.χ. pay / bay). Αντιθέτως, τα 
οδοντικά τριβόμενα «θ» και «δ» που ενίοτε αντικαθίστανται από ήχους όπως «φ»/«β», «σ/ζ» και 
«τ»/«ντ», βρίσκονται εκτός πυρήνα καθώς, παρ’ ό,τι αποκλίνουν από τις φωνολογικές νόρμες των 
φυσικών ομιλητών, δεν προκαλούν παρερμηνείες. Έκπληξη προκαλούν, επίσης, τα πορίσματα των 
ερευνών αναφορικά με τη λεξικογραμματική δομή της Αγγλικής ως lingua franca. Όπως αναφέρει 
η Seidlhofer (2004, σ.220), χαρακτηριστικά «λάθη» που κάνουν οι μη φυσικοί ομιλητές χωρίς να 
επηρεάζεται αρνητικά η επιτυχής επικοινωνία τους είναι, επί παραδείγματι, η πτώση της κατάληξης 
–s στο τρίτο ενικό πρόσωπο στα ρήματα ενεστωτικού χρόνου (π.χ. she play αντί she plays), η 
παράλειψη άρθρων και αντωνυμιών, η μη ορθή χρήση των κατάλληλων μορφών στις ερωτήσεις-
ετικέτες (π.χ. isn’t it? αντί shouldn’t they?) και η υπερβολική χρήση ρημάτων υψηλής 
σημασιολογικής γενικότητας, όπως το do και το have.

Επιπλέον, έχει αποδειχτεί πως, σε πραγματολογικό επίπεδο, τα επικοινωνιακά χάσματα στη 
συνομιλία μεταξύ μη φυσικών ομιλητών είναι σπάνια κι αυτό διότι, όταν εμφανίζονται 
παρανοήσεις, εκείνοι είθισται να τις επιλύουν επί τόπου μέσω διάφορων επικοινωνιακών 
στρατηγικών (Seidlhofer, 2004). Όσον αφορά αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαδικασία 
της γλωσσικής προσαρμογής, στον τρόπο με τον οποίο, δηλαδή, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ένας 
συνομιλητής επηρεάζει τη γλώσσα του άλλου (Cogo, Dewey, 2006). Επικοινωνιακές στρατηγικές 
απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλότητας της επικοινωνίας και την εδραίωση του κατάλληλου 
κλίματος για τη συν-δόμηση του νοήματος είναι, ανάμεσα σε άλλες, η παράφραση, η 
αναδιαμόρφωση ή η επανάληψη προβληματικών φράσεων, η εναλλαγή ή ο συνδυασμός 
διαφορετικών γλωσσικών κωδικών και η εξακρίβωση της κατανόησης (Björkman, 2014∙
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Το πώς ακριβώς ομιλείται, επομένως, η Αγγλική στις μέρες μας έχει ύψιστη σημασία για τον 
καθορισμό της ικανότητας χρήσης της. Εν προκειμένω, η έρευνα στο πεδίο της Αγγλικής ως lingua
franca έχει ήδη εντοπίσει τα βασικότερα στοιχεία της επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με
διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καταδεικνύοντας πώς η γλώσσα που 
χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους διαφέρει, όπως αναφέρθηκε ήδη, από τη 
γλώσσα των φυσικών ομιλητών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η γλώσσα 
αυτή δεν αποτελεί μια τυπική γλωσσική ποικιλία ή διάλεκτο καθώς δε βασίζεται σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές ή κοινωνικοπολιτισμικές σταθερές – αντίθετα, χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, 
ποικιλομορφία και μεταβλητότητα, με την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας να εξαρτάται 
κυρίως από το βαθμό στον οποίο υπάρχει αμοιβαία κατανοητότητα μεταξύ των συνομιλητών παρά
από το αν αυτοί πειθαρχούν στις νόρμες της Αγγλικής ως πρώτης γλώσσας (Cogo, 2012∙ Jenkins et
al, 2011∙ Seidlhofer, 2009). Η κατανοητότητα δε αυτή επιτυγχάνεται μέσω διαρκούς συνεργατικής 
διαπραγμάτευσης του γλωσσικού νοήματος, κατά την οποία οι συνομιλητές αποδομούν και 
αναδομούν τη γλώσσα προσαρμόζοντάς τη στους ιδιαίτερους επικοινωνιακούς στόχους τους τη 
δεδομένη στιγμή. Κατά συνέπεια, ο λόγος που παράγουν εμπλουτίζεται με μορφές οι οποίες, καθώς
δημιουργούνται επί τόπου με βάση το συγκειμενικό περιβάλλον της κάθε επικοινωνιακής 
περίστασης, ενίοτε δεν εναρμονίζονται με τις τυπικές νόρμες της γλώσσας. Ωστόσο, όταν, 
διευκολύνουν αντί να εμποδίζουν την επιτυχή κατανοητότητα μεταξύ των ομιλητών, αυτές οι 
μορφές δε θεωρούνται λάθη ή αποκλίσεις, μα δημιουργικές εκδηλώσεις της μεταβλητής φύσης της 
γλώσσας (Hülmbauer, 2007∙ Pölzl, Seidlhofer, 2006∙ Seidlhofer, 2009).

Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει, συνεπώς, αφιερωθεί στην καταγραφή των γλωσσικών 
παραλλαγών που διευκολύνουν ή, αντίστοιχα, δυσχεραίνουν την επιτυχή συνεννόηση των 
ομιλητών. Σε φωνολογικό επίπεδο, η πρωτοποριακή για την εποχή της έρευνα της Jenkins (2000) 
κατέδειξε, όπως ήταν πιθανότατα αναμενόμενο, πως η προφορά του ομιλητή αποτελεί 
σημαντικότατο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σε περιβάλλοντα lingua
franca. Τα ευρήματά της ως προς το ποια στοιχεία προκαλούν προβλήματα κατανοητότητας και 
ποια όχι ήταν, όμως, εντυπωσιακά. Έτσι, στον «φωνολογικό πυρήνα της lingua franca», με 
στοιχεία που δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η δασύτητα 
των άηχων έκκροτων στιγμικών συμφώνων «π», «τ» και «κ» στην αρχή μιας λέξης διότι συχνά 
συγχέονται με τα ηχηρά αντίστοιχά τους «μπ», «ντ» και «γκ» (π.χ. pay / bay). Αντιθέτως, τα 
οδοντικά τριβόμενα «θ» και «δ» που ενίοτε αντικαθίστανται από ήχους όπως «φ»/«β», «σ/ζ» και 
«τ»/«ντ», βρίσκονται εκτός πυρήνα καθώς, παρ’ ό,τι αποκλίνουν από τις φωνολογικές νόρμες των 
φυσικών ομιλητών, δεν προκαλούν παρερμηνείες. Έκπληξη προκαλούν, επίσης, τα πορίσματα των 
ερευνών αναφορικά με τη λεξικογραμματική δομή της Αγγλικής ως lingua franca. Όπως αναφέρει 
η Seidlhofer (2004, σ.220), χαρακτηριστικά «λάθη» που κάνουν οι μη φυσικοί ομιλητές χωρίς να 
επηρεάζεται αρνητικά η επιτυχής επικοινωνία τους είναι, επί παραδείγματι, η πτώση της κατάληξης 
–s στο τρίτο ενικό πρόσωπο στα ρήματα ενεστωτικού χρόνου (π.χ. she play αντί she plays), η 
παράλειψη άρθρων και αντωνυμιών, η μη ορθή χρήση των κατάλληλων μορφών στις ερωτήσεις-
ετικέτες (π.χ. isn’t it? αντί shouldn’t they?) και η υπερβολική χρήση ρημάτων υψηλής 
σημασιολογικής γενικότητας, όπως το do και το have.

Επιπλέον, έχει αποδειχτεί πως, σε πραγματολογικό επίπεδο, τα επικοινωνιακά χάσματα στη 
συνομιλία μεταξύ μη φυσικών ομιλητών είναι σπάνια κι αυτό διότι, όταν εμφανίζονται 
παρανοήσεις, εκείνοι είθισται να τις επιλύουν επί τόπου μέσω διάφορων επικοινωνιακών 
στρατηγικών (Seidlhofer, 2004). Όσον αφορά αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαδικασία 
της γλωσσικής προσαρμογής, στον τρόπο με τον οποίο, δηλαδή, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ένας 
συνομιλητής επηρεάζει τη γλώσσα του άλλου (Cogo, Dewey, 2006). Επικοινωνιακές στρατηγικές 
απαραίτητες για τη διατήρηση της ομαλότητας της επικοινωνίας και την εδραίωση του κατάλληλου 
κλίματος για τη συν-δόμηση του νοήματος είναι, ανάμεσα σε άλλες, η παράφραση, η 
αναδιαμόρφωση ή η επανάληψη προβληματικών φράσεων, η εναλλαγή ή ο συνδυασμός 
διαφορετικών γλωσσικών κωδικών και η εξακρίβωση της κατανόησης (Björkman, 2014∙

Matsumoto, 2011∙ Murray, 2012), μέσω των οποίων, στην ουσία, οι συνομιλητές δημιουργούν τους 
πραγματολογικούς κανόνες που αρμόζουν στην περίσταση. Κατά τη διαδικασία αυτή, ασφαλώς, 
συχνά μεταφέρουν νόρμες προερχόμενες από τη μητρική τους γλώσσα ή την ιδιαίτερη κουλτούρα 
τους και τις προσαρμόζουν στην επικοινωνιακή περίσταση στην οποία συμμετέχουν. Πρόκειται,
όπως αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία, για ένα ουσιώδες στοιχείο της Αγγλικής ως lingua
franca, εφόσον μέσω αυτού οι συνομιλητές έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν και να 
προβάλουν την εθνική τους ταυτότητα σε ένα εκ των πραγμάτων πολυγλωσσικό και 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον (Pölzl, Seidlhofer, 2006∙ Seidlhofer, 2009).

3 Η διδακτική με επίγνωση της λειτουργίας της Αγγλικής ως διεθνούς lingua franca
Η χρήση της Αγγλικής ως διεθνούς lingua franca, όπως αναλύθηκε συνοπτικά στην 

προηγούμενη ενότητα, έχει κρίσιμες προεκτάσεις αναφορικά με τη διδασκαλία της γλώσσας, ιδίως 
σε περιοχές του επεκτεινόμενου κύκλου όπως η Ελλάδα όπου αυτή εξυπηρετεί κυρίως την 
επικοινωνία με άλλους μη φυσικούς ομιλητές. Δεδομένης, επομένως, της σπουδαιότητας της 
εκμάθησης της γλώσσας αυτής για ποικίλους επικοινωνιακούς σκοπούς, επιτακτική κρίνεται η 
ανάγκη προσαρμογής των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σύγχρονη πραγματικότητα, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας στο διεθνοποιημένο πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
όσο και τις πραγματικές ανάγκες των ανήλικων ή ενήλικων μαθητών (Seidlhofer, 2011∙ Sifakis,
2014). Στην ανάγκη αυτή επιδιώκει να ανταποκριθεί η «Διδακτική της Αγγλικής με επίγνωση της 
λειτουργίας της γλώσσας ως διεθνούς lingua franca», μια νεωτεριστική προσέγγιση της διδακτικής 
της γλώσσας η οποία επικεντρώνει στην ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική πράξη των νέων 
δεδομένων στο πεδίο της Αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας και ως κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 

Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη μιας σημαντικής αντίθεσης μεταξύ του τρόπου με τον οποίο 
χρησιμοποιείται η γλώσσα παγκοσμίως και του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται, η προσέγγιση 
αυτή αφορά κυρίως στην υιοθέτηση μιας διαφοροποιημένης οπτικής ως προς το γλωσσολογικό και 
επικοινωνιακό πρότυπο στο οποίο στοχεύει η διδασκαλία της Αγγλικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
το παιδαγωγικό της πλαίσιο, όταν οι μαθητές έχουν ανάγκη να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα για να επικοινωνούν αποτελεσματικά κυρίως με μη φυσικούς ομιλητές, η διδακτική 
μετατόπιση από τον φυσικό ομιλητή στον επιτυχή ομιλητή της Αγγλικής ως lingua franca είναι 
απαραίτητη. Εν προκειμένω, η προσήλωση στο πρότυπο του φυσικού ομιλητή για τον καθορισμό 
της ορθής χρήσης της γλώσσας σε όλα τα περιβάλλοντα επικοινωνίας, με την ταυτόχρονη 
τοποθέτηση των τυπικών νορμών της γλώσσας του στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας όπως 
ορίζει μέχρι τώρα η θεωρία κατάκτησης της Αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Jenkins,
2006), θεωρείται πλέον από πολλούς ερευνητές ιδιαίτερα προβληματική, καθώς κάθε άλλο παρά 
συμβαδίζει με την τρέχουσα κατάσταση στη χρήση της Αγγλικής (Alptekin, 2010∙ Dewey, Leung,
2010∙ Saraceni, 2009). Η προσήλωση αυτή, μάλιστα, αντανακλάται σε πολλά πεδία της 
εκπαιδευτικής πράξης, από τη διδασκαλία της ‘σωστής’ προφοράς και περίπλοκων ιδιωματικών 
φράσεων ως την επιμονή στην ορθότητα γραμματικο-συντακτικών δομών και τη μεταλαμπάδευση 
των πολιτισμικών νορμών σχεδόν αποκλειστικά των φυσικών ομιλητών.

Η μετατόπιση της διδακτικής βαρύτητας από τον φυσικό ομιλητή στον επιτυχή ομιλητή της 
Αγγλικής ως lingua franca, ωστόσο, απαιτεί την αναθεώρηση της παραδοχής ότι η γλώσσα 
‘ανήκει’ αποκλειστικά σε όσους τη μιλούν ως μητρική και, επομένως, η αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο ο λόγος του μαθητή ανταποκρίνεται στην 
‘πρότυπη’ γλώσσα των φυσικών ομιλητών (Holliday, 2006∙ McKay, 2002). Εκτιμώντας, λοιπόν, το 
σπουδαίο ρόλο των μη φυσικών ομιλητών στη διαμόρφωση των επικοινωνιακών κανόνων και την 
εξέλιξη της γλώσσας, και προσδίδοντάς τους, αν μη τι άλλο, ίσα δικαιώματα στην κυριότητά της, η 
«Διδακτική με επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας ως διεθνούς lingua franca» δίνει έμφαση 
στην απόκτηση δεξιοτήτων που, σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα, είναι αναγκαίες για την 
εδραίωση επιτυχούς επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό 
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υπόβαθρο. Με άλλα λόγια, πρωταρχικός στόχος της διδασκαλίας είναι να μάθουν οι μαθητές πώς 
μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να την κάνουν ‘δική τους’ έτσι ώστε να εισαχθούν στον 
εσωτερικό κύκλο των ομιλητών με πολύ υψηλή ικανότητα χρήσης. Επί της ουσίας, αυτό 
προϋποθέτει, αφενός, την ανατροπή της πεποίθησης ότι όλοι ανεξαρτήτως οι μαθητές έχουν ανάγκη 
να μιλούν τη γλώσσα όπως ακριβώς οι φυσικοί ομιλητές (McKay, 2002) και, αφετέρου, τη 
συνειδητοποίηση πως η Αγγλική δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως μια ‘ξένη’ γλώσσα που, αφού 
ανήκει σε κάποιον άλλον, δεν μπορούν ποτέ εκείνοι να κατακτήσουν ολοκληρωτικά (Graddol,
2006). Αντίθετα, οι μαθητές χρειάζεται να αισθάνονται πως διδάσκονται μια γλώσσα που όχι μόνο 
αποτελεί ήδη μέρος του γλωσσολογικού ρεπερτορίου τους (Saraceni, 2009) αλλά και τους παρέχει 
τη δυνατότητα να εκφράσουν, πέρα από τη δική τους εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, την 
ταυτότητα του πολίτη του κόσμου.

Σε πρακτικό επίπεδο, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμβεί αυτή η ποιοτική μεταστροφή 
της εκπαίδευσης εξαρτάται, ασφαλώς, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εντός 
του οποίου λαμβάνει χώρα η διδασκαλία. Εντούτοις, στα πορίσματα των ερευνών στο πεδίο της
Αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας και ως lingua franca μπορούν να εντοπιστούν τα κύρια σημεία 
πάνω στα οποία δύναται να βασιστεί η αλλαγή της εκπαιδευτικής νοοτροπίας αναφορικά με την 
αυθεντικότητα του φυσικού ομιλητή. Κεντρικό άξονα, λοιπόν, της «Διδακτικής με επίγνωση της 
λειτουργίας της γλώσσας ως διεθνούς lingua franca» αποτελεί η συστηματική διερεύνηση των 
αναγκών των μαθητών προκειμένου να αποσαφηνιστούν, μεταξύ άλλων, οι πραγματικοί 
μαθησιακοί στόχοι τους και τα περιβάλλοντα στα οποία ήδη χρησιμοποιούν ή επιθυμούν στο 
μέλλον να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως, στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο, ισχύει η πεποίθηση πολλών μελετητών (λ.χ. Graddol, 2006∙ Jenkins, 2000∙ McKay, 2002) 
ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν ανάγκη να μάθουν να επικοινωνούν σε περιβάλλοντα lingua
franca, τότε, η έκθεση και η ενεργή εμπλοκή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες επικοινωνιακές 
περιστάσεις είναι πρωταρχικής σημασίας (Σηφάκις, 2012). Οι περιστάσεις αυτές, ωστόσο, 
οφείλουν να αντανακλούν τη σύγχρονη πραγματικότητα στη χρήση της Αγγλικής, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η επίγνωσή τους ως προς την ποικιλομορφία και μεταβλητότητα της γλώσσας. 

Κατά συνέπεια, οι διδακτικοί στόχοι και το περιεχόμενο της διδασκαλίας χρειάζεται να 
προσαρμοστούν αναλόγως, αποδίδοντας μεγαλύτερη σημασία στους τρόπους με τους οποίους οι 
μαθητές μπορούν να επιτύχουν αμοιβαία κατανοητότητα με τον εκάστοτε συνομιλητή τους. Για το 
λόγο αυτό, περισσότερος διδακτικός χρόνος πρέπει να αφιερώνεται στα χαρακτηριστικά που, 
σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα, εμποδίζουν την ομαλή επικοινωνία, ενώ, αντίστοιχα, 
μορφές που, αν και δεν εναρμονίζονται με τις νόρμες της γλώσσας των φυσικών ομιλητών, 
διευκολύνουν την επιτυχή συνεννόηση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται γλωσσικά λάθη που χρήζουν 
διόρθωσης μα προϊόν της γλωσσικής δημιουργικότητας των μαθητών (Jenkins, 2006∙ Seidlhofer,
2011). Έμφαση αξίζει, επίσης, να δοθεί τόσο στην προώθηση των επικοινωνιακών στρατηγικών
που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του νοήματος μεταξύ των 
συνομιλητών, όπως η παράφραση και η εναλλαγή διαφορετικών γλωσσικών κωδικών (Murray,
2012), όσο και στην ενσωμάτωση της τοπικής και της διεθνούς κουλτούρας (McKay, 2002)
προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν πώς μπορούν να μεταχειριστούν τη γλώσσα για τους 
δικούς τους επικοινωνιακούς στόχους και να αναπτύξουν θετικές στάσεις αναφορικά με τη 
γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία του σύγχρονου κόσμου. Θεωρείται αυτονόητο, βέβαια, 
πως, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων 
χρειάζεται κατάλληλες τροποποιήσεις και προσθήκες από τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να 
βοηθήσει τους μαθητές του να γίνουν επιτυχείς ομιλητές της Αγγλικής ως lingua franca.

4 Συμπεράσματα
Η παρούσα εισήγηση είχε ως πρωταρχικό στόχο την παρουσίαση της τρέχουσας 

πραγματικότητας στη χρήση της Αγγλικής σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανάδειξη των τρόπων με 

τους οποίους οι εκπαιδευτικές πρακτικές μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτήν. Ειδικότερα, 
υποστηρίχθηκε πως, σύμφωνα με τα πορίσματα πολλών εμπειρικών ερευνών σε διάφορα 
επικοινωνιακά περιβάλλοντα, η γλώσσα που χρησιμοποιείται μεταξύ ομιλητών με διαφορετικό 
γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο εμπεριέχει στοιχεία τα οποία ενίοτε δεν αντιστοιχούν στις 
τυπικές νόρμες της γλώσσας των φυσικών ομιλητών. Δεδομένου ότι στις περισσότερες 
επικοινωνιακές περιστάσεις παγκοσμίως εμπλέκονται κυρίως μη φυσικοί ομιλητές, οι οποίοι 
υπερτερούν σημαντικά των φυσικών σε πληθυσμό, το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως, 
στη σύγχρονη εποχή, η δυναμική εξέλιξη της γλώσσας εξαρτάται κυρίως από όσους τη 
χρησιμοποιούν ως lingua franca παρά από εκείνους που τη μιλούν ως μητρική τους.

Με βάση τη διαπίστωση ετούτη, ιδιαίτερη αναφορά έγινε, ως όφειλε, στις παιδαγωγικές 
προεκτάσεις που έχει η χρήση της Αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας ιδίως σε 
χώρες όπως η Ελλάδα όπου αυτή εξυπηρετεί την επικοινωνία κυρίως με άλλους μη φυσικούς 
ομιλητές. Εν προκειμένω, παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι βασικοί παιδαγωγικοί άξονες της 
«Διδακτικής με επίγνωση της λειτουργίας της γλώσσας ως διεθνούς lingua franca», μιας μετα-
μοντέρνας προσέγγισης της διδακτικής της Αγγλικής η οποία θέτει στο κέντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας το μαθητή που έχει ανάγκη να μάθει να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε πολυγλωσσικά 
και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Όπως έγινε σαφές από την ανάλυση, σε περιπτώσεις όπου η 
υιοθέτηση του προτύπου του επιτυχούς ομιλητή της Αγγλικής ως lingua franca συνάδει με τις 
πραγματικές ανάγκες των μαθητών, απαιτείται πρωτίστως η αναθεώρηση βαθιά ριζωμένων
παραδοχών αναφορικά με την αυθεντικότητα του φυσικού ομιλητή ως το ‘μέτρο’ σύμφωνα με το 
οποίο πρέπει να ορίζεται η ορθότητα του λόγου που παράγουν οι μαθητές. Η αποτελεσματική 
προσαρμογή της διδακτικής αυτής προσέγγισης στην πράξη έχει, επομένως, άμεση σχέση με την 
ποιοτική αλλαγή νοοτροπίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, γεγονός που υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών ως προς την ευαισθητοποίησή τους για τους λόγους 
για τους οποίους η αλλαγή αυτή είναι, στις μέρες μας, απαραίτητη.
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Δ. Ελλάδα

Περίληψη
Στόχος της συγκεκριμένης προφορικής εργασίας είναι η καταγραφή των 

επιστημονικών στοιχείων της Οικιακής Οικονομίας, μέσα από την ιστορική της 
αναδρομή ως και την λειτουργία της ως διδακτικό αντικείμενο στο σχολείο. 
Παράλληλα, παρουσιάζεται η εξέλιξη της στο διεθνές επίπεδο αλλά και η συμβολή 
της στην γυναικεία εκπαίδευση στην Ελλάδα  και στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό χώρο. 
Το άρθρο σκοπεύει  να αναδείξει την επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας ως ένα 
διδακτικό αντικείμενο που δεν είναι έμφυλο αλλά αντίθετα μπορεί να στηρίξει και να 
βοηθήσει την ελληνική οικογένεια στην αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής 
της ζωής αλλά και στην ενίσχυση των δεσμών των μελών της.
` Λέξεις κλειδιά: οικιακή οικονομία, εκπαίδευση, γυναικεία εκπαίδευση, 
οικογένεια

1  Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία, θα εξετάσει την επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας αλλά 
και το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, ως  αντικείμενο το οποίο χαρακτηρίζεται  
«γυναικείο». Θα γίνει μια μεγάλη ιστορική ανασκόπηση, θα αναζητηθούν οι πρώτες 
ανάγκες που οδήγησαν στην ίδρυση της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας και την 
εισαγωγή της στον πανεπιστημιακό χώρο, σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα.

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πορεία του μαθήματος αλλά και 
της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας μέσα στο χρόνο, το πέρασμα της από την 
έμφυλη διάσταση σε εκείνη την μη διαχωρισμένη με σεξιστικό τρόπο, και τις αξίες 
και την επίδραση που μπορεί να έχει στην ενίσχυση της προσωπικότητας των 
Ελλήνων μαθητών όσο αφορά στην μείωση των έμφυλων διακρίσεων στο σχολείο, 
στην κοινωνία αλλά και στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, πεδίο άλλωστε στο οποίο 
δραστηριοποιείται ως βάση η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας.

Θα εξετασθούν επίσης όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
Οικιακή Οικονομία ήταν  επιστήμη που έδωσε ώθηση στην γυναικεία χειραφέτηση. 
Έτσι, επιχειρείται να συμπληρωθεί το θέμα της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
αλλά και διεθνώς, και με την συμβολή της Οικιακής Οικονομίας, αποκαθιστώντας με 
αυτό τον τρόπο το έλλειμμα που υπάρχει στον τομέα αυτό.

Τέλος, θα αποδειχθεί ότι το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας είναι ένα 
μάθημα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που δεν είναι «γυναικείο», δεν 
αφορά σε διαχωρισμούς και έμφυλες διακρίσεις αλλά αντίθετα μπορεί να ενισχύσει 
με αρχές και αξίες αγόρια και κορίτσια, ώστε να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες 
οικογένειες που θα μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένες κοινωνίες . 
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2 Ιστορική εξέλιξη της Οικιακής Οικονομίας

Ιδεολογικά η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας ξεκινά πριν από 2.400 
χρόνια από την Αρχαία Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Αποστολόπουλος (1999:13). Οι 
άνθρωποι εκείνη την εποχή ζούσαν σε οργανωμένες οικονομικές μονάδες. Κάθε 
οικονομική μονάδα αποτελούσε τον «οίκο». Ο «οίκος» αυτός είχε την αυτονομία του 
με την καθοδήγηση ενός «οικογενειάρχη» και εγγυόταν την βιοτική μέριμνα της 
ομάδας των ανθρώπων που ανήκαν σ’ αυτόν. 

Η ομάδα αυτή αποτελούσε μια διευρυμένη οικογένεια, μια ένωση με 
συγγενικές ή μη οικογένειες- πυρήνες, με υπηρέτες, δούλους, παιδαγωγούς και 
τροφούς. Κατείχε δε ως ιδιοκτησία της κτίσματα και γη. Ήταν επομένως μια κλειστή 
οικονομία, με τη όλη οργάνωση και διαχείριση του οίκου να στοχεύει στην 
εξασφάλιση των προς το ζήν, στην διατήρηση  της «Οικιακής Οικονομίας», της 
οικονομίας δηλαδή της μεγάλης και διευρυμένης οικογένειας. (Αποστολόπουλος, 
1999:14-15).

Αυτός ο τύπος διαβίωσης και οικονομίας ήταν η συνήθης οικογενειακή 
πρακτική, για την οποία υπάρχουν  ποικίλες εισηγήσεις και φιλοσοφικοί διαλογισμοί 
από τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς, προσπαθώντας να περιγράψουν την 
οικονομική συμπεριφορά , με όλες τις σχετικές κοινωνικές προεκτάσεις. Έτσι, 
«οικονομικά» ονόμαζαν την τεχνική της Οικιακής Οικονομίας, η οποία υπέστη στις 
νεότερες εποχές σημαντική μεταβολή και αφορά πλέον στον προσανατολισμό στην 
ύπαρξη κέρδους.

Το πρώτο γραπτό ντοκουμέντο, το οποίο αναφέρεται στην οικονομική 
οργάνωση και διαχείριση του οίκου, είναι ο «Οικονομικός» του Ξενοφώντα(430-354 
π.Χ.). Σ’ αυτό ο Ξενοφώντας εξετάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την 
διαχείριση και την αξιοποίηση της γης, την συντήρηση και την διατήρηση  των 
προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης και ακόμη με θέματα υπαρξιακής 
πρόνοιας, που έχουν σχέση με την Οικιακή Οικονομία, όπως η οικοτεχνία και η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων.

Ο καλός οικογενειάρχης, που είναι ο άνδρας στην Αρχαία Ελλάδα, έχει ως 
κύριο προβληματισμό την διατήρηση και την αύξηση της περιουσίας, ώστε να μπορεί 
να διάγει «άνετο βίο». Πρέπει επίσης, να διαχειρίζεται «τα του οίκου του» με τέτοιο 
τρόπο, ώστε όλοι όσοι βρίσκονται  μέσα στην οικογένεια, να είναι σε θέση να 
προσφέρουν για το οικογενειακό σύνολο. 

Είναι σαφές  ότι η Οικιακή Οικονομία ήταν στα χέρια του άνδρα της 
διευρυμένης οικογένειας, ο οποίος και ήταν υπεύθυνος για όλα όσα αφορούσαν σε 
αυτά τα θέματα. Στον «Οικονομικό» του Ξενοφώντα , ο Σωκράτης δίνει συμβουλές 
σε ένα νιόπαντρο Αθηναίο, τον Κριτόβουλο, πώς να διαχειρισθεί τα του οίκου του. 
Εκεί φαίνεται καθαρά η θέση της γυναίκας σε σχέση με αυτό τον ρόλο. 
Ο Σωκράτης, συνεχίζοντας, δίνει και την σημασία του καταμερισμού της εργασίας 
ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα.

Αυτές οι απόψεις για την Οικιακή Οικονομία συνεχίζονται μέχρι και τον 
Μεσαίωνα, όταν ο «Οικονομικός» του Ξενοφώντα μεταφρασμένος από τον 
Κικέρωνα, ήρθε και πάλι στην επιφάνεια.

Η Οικιακή Οικονομία διατηρεί αυτή τη μορφή μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες 
του 16ου αιώνα και μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν το αγγλικό δόγμα για το 
νοικοκυριό γνώρισε μεγάλη άνθηση με την εμφάνιση διαφόρων βιβλίων με σχετικά 
θέματα όπως τα ‘Domestic conduct books”, τα οποία φυσικά αφορούσαν πια μόνο 
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γυναίκες αφού και η έννοια της οικονομίας είχε αποκτήσει νέο νόημα, εκείνο του 
κέρδους. Μετά από αυτό, η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας άρχισε να αποκτάει 
την μορφή της σχέσης της με το ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και άρα άρχισε να 
απευθύνεται μόνο στις γυναίκες που ανήκαν αποκλειστικά σε αυτό το χώρο,
ιδιαίτερα, ύστερα από την επίδραση του πουριτανισμού (Αποστολόπουλος, 1999:43). 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν τέθηκε θέμα εισαγωγής της  Οικιακής Οικονομίας ως 
πανεπιστημιακό αντικείμενο διδασκαλίας, να χλευασθεί. 

Έτσι, οι πρώτες προσπάθειες ένταξης της Οικιακής Οικονομίας στον 
Πανεπιστημιακό χώρο απέτυχαν, οδηγώντας την στις πρώτες ιδέες προκατάληψης και 
έμφυλης αντιμετώπισης, αφού σε αντίθεση με το νόημα που είχε η Οικιακή 
Οικονομία στην Αρχαία Ελλάδα, άρχισε να είναι αντικείμενο αποκλειστικά 
«γυναικείο» και περιορισμένο στον ιδιωτικό χώρο στον οποίο βρίσκονταν και έπρεπε 
να βρίσκονται οι γυναίκες.

3 Ίδρυση της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας στην σύγχρονη εποχή.

Η πρώτη γυναίκα, που αναφέρεται ως πρωτοπόρος στην επιστήμη της 
Οικιακής Οικονομίας στην σύγχρονη εποχή, είναι η Ellen Richards, μια δυναμική 
γυναίκα με αγάπη για τη ζωή , τη μόρφωση και τον άνθρωπο.(Βιογραφία της Ellen
Richards από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Cornell). 

Από το 1882 ανέπτυξε μια επαναστατική κίνηση με στόχο την επαγγελματική 
κατάρτιση των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες , την οργάνωσή τους και το πρώτο 
ξεκίνημα της Οικιακής Οικονομίας. Η Οικιακή Οικονομία, βοήθησε την Ellen
Richards να θέσει και τις πρώτες φεμινιστικές βάσεις την εποχή εκείνη.

Ο ζήλος της για την μόρφωση των γυναικών φαίνεται από το γεγονός ότι 
παρέδιδε μαθήματα ακόμη και με αλληλογραφία σε παντρεμένες γυναίκες, 
βοηθώντας τες έτσι να μορφωθούν και να πάρουν αποφάσεις για τις ζωές τους, και 
την απασχόλησή τους.

Έπαιξε σημαντικό ρόλο για την κοινωνική μεταρρύθμιση των γυναικών, αφού 
με την ίδρυση των οργανώσεων με τον τίτλο “municipal housekeeping”, οι γυναίκες 
μπόρεσαν να επεκτείνουν τους ρόλους τους από το χώρο του ιδιωτικού στο δημόσιο 
και να ασχοληθούν με θέματα που αφορούσαν το περιβάλλον και την κοινότητα, 
προσφέροντας σημαντικό έργο την εποχή που οι συνέπειες από το ξεκίνημα της 
βιομηχανικής εποχής και της καπιταλιστικής είχαν τραγικές συνέπειες στην 
καθημερινή ζωή των οικογενειών (Kovarik, ανάκτηση από 
http://www.runet.edu/~wkovarik/envhist/richards.html).

Τελικά, ίδρυσε και την πρώτη Αμερικανική Οργάνωση Οικιακής Οικονομίας, 
(1908) με τον τίτλο American Home Economics Association (AHEA) και με στόχο 
«την βελτίωση των συνθηκών ζωής στο σπίτι, στα ιδρύματα και στην 
κοινότητα»(Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Cornell, ανάκτηση από 
http://rmc.library.cornell.edu/homeEc/bios/ellenrichards.html).

Αυτό που γίνεται φανερό, ύστερα από τις μελέτες στην ιστορία της Οικιακής 
Οικονομίας στην Αμερική στον 19ο αιώνα, είναι το γεγονός  ότι οι πρώτες 
επιστήμονες Οικιακής Οικονομίας ήταν και οι πρώτες φεμινίστριες , πριν ακόμη το 
ξεκίνημα του φεμινισμού επίσημα. Οι γυναίκες αυτές, με πρωτεργάτη την  Ellen
Richards έβγαλαν τις γυναίκες από το σπίτι , και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που 
ήδη είχαν μέσα από τον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού στον οποίο δρούσαν, κυριάρχησαν 
σε αυτό το επίπεδο και δημιούργησαν μια νέα επιστήμη, διεκδικώντας έτσι και θέσεις 
στον επιστημονικό χώρο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Η πρώτη Πανεπιστημιακού επιπέδου σχολή Οικιακής Οικονομίας ιδρύθηκε 
στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Iowa, εδώ και 125 χρόνια. 
Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο του Cornell , το τμήμα έχει μετονομασθεί σε τμήμα 
Ανθρωποοικολογίας(Human Ecology), προσδιορίζοντας πια την επιστήμη της 
Οικιακής Οικονομίας σε μια νέα σύγχρονη μορφή, που ανταποκρίνεται στα νέα 
δεδομένα αναβάθμισης της ποιότητας της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. 
(Schneider, 2000).

To 1908 , στην Ελβετία ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οικιακής 
Οικονομίας, η οποία και προσδιόρισε τον ορισμό της Οικιακής Οικονομίας στον 20ο

αιώνα ως εξής:
«Η Οικιακή Οικονομία είναι η επιστήμη που αξιοποιεί, αναπτύσσει και οργανώνει τις 
ανθρώπινες ικανότητες και τα υλικά αγαθά για την παρούσα και την μελλοντική 
ευημερία του ατόμου, της οικογένειας της κοινότητας και των κοινωνικών ιδρυμάτων.»

Από τον ορισμό και μόνο γίνεται σαφές ότι η Οικιακή Οικονομίας ως 
επιστήμη, δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, αλλά σε όλους όσους είναι υπεύθυνοι 
για την αναβάθμιση και αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, όχι μόνο 
στην οικογένεια αλλά και στην κοινότητα και στα ιδρύματα(International Federation
for Home Economics : http://www.ifhe.org/).
Παρόλα αυτά, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα η 
επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας είναι τα στερεότυπα και η τοποθέτηση της ως 
«γυναικείο» αντικείμενο.  

Η Ελλάδα, από το 2005 έχει ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Οικιακής Οικονομίας.

4 Ίδρυση της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας στην Ελλάδα

Αρχικά, η Οικιακή Οικονομία και ειδικότερα η αγροτική Οικιακή Οικονομία, 
συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της συμβολής της στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου που ήταν απαραίτητη. Αυτό έγινε πιο επιτακτικό αργότερα, στις αρχές του 
20ου αιώνα, μετά την  μικρασιατική καταστροφή και την εγκατάσταση πολλών 
προσφύγων στις αγροτικές κοινότητες(Αποστολόπουλος 1999:107).

Ο γεωπόνος Γρ. Παλαιολόγος μέσα σε αυτό το πλαίσιο , έγραψε το 
παλαιότερο εγχειρίδιο Οικιακής Οικονομίας με τίτλο «Γεωργική και Οικιακή 
Οικονομία»  ( Ναύπλιο 1833) που όμως απευθυνόταν σε άνδρες(Γεωργιτσογιάννη 
2000:118). 

Αργότερα, όπως αναφέρει η Γεωργιτσογιάννη (2000), εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον αξιόλογοι παιδαγωγοί, άνδρες και γυναίκες.  Ανάμεσα στους άνδρες είναι 
ο Ξενοφών Ζύγουρας, καθηγητής της «Εμπορικής Σχολής της Χάλκης» και αργότερα 
του Αρσακείου, ο οποίος και έγραψε τρία εγχειρίδια Οικιακής Οικονομίας, για την 
διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στα σχολεία θηλέων. 

Έτσι, η Οικιακή Οικονομία εμφανίζεται ως μάθημα  στην Ελλάδα, στα 
Παρθεναγωγεία, θέλοντας να προσφέρει όλες εκείνες τις γνώσεις που ήταν 
απαραίτητες στα κορίτσια, ώστε να γίνουν χρήσιμες στην λειτουργία του σπιτιού τους 
και στην ανατροφή των παιδιών τους, «για τα μελλοντικά καθήκοντα της 
οικοδέσποινας και της μητέρας» (Ζιώγου, 2008 & Βαρίκα, 2007).

Ένα από τα Παρθεναγωγεία που αναφέρεται ότι διδασκόταν η Οικιακή 
Οικονομία είναι το Παρθεναγωγείο Παλλάς της Κωνσταντινούπολης , από το έτος 
1874 όπως αναφέρει ο Ζύγουρας στο εγχειρίδιο Οικιακής Οικονομίας που έγραψε το 
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1878 (Ζύγουρας, 1878). Η διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας θεωρείται  
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στην Ευρώπη απεκόμισε την εντύπωσιν ότι η Ελληνίς υστερεί πολύ της Ευρωπαίας ως 
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Η Σχολή του Χαροκόπου βρήκε θετική ανταπόκριση  από τις εφημερίδες της 
εποχής οι οποίες θεωρούσαν ότι «δεν έχομεν μητέρες! Και όταν ένα έθνος δεν έχει 
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μορφώσουν τους Έλληνας και των Ελληνίδων την μόρφωσιν θα την συμπληρώση αυτή 
η Σχολή την οποία εφαντάσθη ο Χαροκόπος». 

Έτσι μέχρι το 1984, που υπάρχει η σοβαρή εξέλιξη της εισόδου ανδρών 
φοιτητών, στην Χαροκόπειο Ανώτατη Σχολή Οικιακής Οικονομίας , όπως 
μετονομάστηκε η σχολή το 1951, το έμφυλο αυτό στοιχείο δεν σταματάει. Ακόμη 
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όμως και με αυτή την εξέλιξη αλλά και με την ίδρυση του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου , που είναι και ο τελευταίος και σημαντικότερος σταθμός στην πορεία 
της Οικιακής Οικονομίας στην Ελλάδα (Ν. 1894/90 και τροποποίηση με Ν. 
1966/91)(Αποστολόπουλος, 1999:108-109), το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και 
Οικολογίας όπως είναι πλέον ο τίτλος του συνεχίζει να φιλοξενεί και να εκπαιδεύει 
περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια, παρότι το αντικείμενο της επιστήμης της 
Οικιακής Οικονομίας έχει υποστεί σοβαρές αναβαθμίσεις και δεν αφορά μόνο 
«γυναικεία» θέματα.

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτούν οι καθητητές-τριες Οικιακής Οικονομίας 
των Γυμνασίων της χώρας, αφομοιώνοντας την βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως 
με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις της με 
το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. Έτσι, 
αποσυνδέθηκε οριστικά από την γυναίκα και τις πρακτικές γνώσεις του οικιακού 
βίου, απέκτησε διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται πλέον και στα δυο φύλα, 
λόγω του ισότιμου ρόλου τους στο πλαίσιο της σύγχρονης οικογένειας, όπως 
αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος. 

5 Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην Δ/θμια Εκ/ση στον Ελλαδικό χώρο.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας άρχισε 
να διδάσκεται στην Ελλάδα από το 1850 ( Γεωργιτσογιάννη, 2000). 
Βέβαια, αφορούσε μόνο τα κορίτσια αν και όπως γίνεται φανερό από το εγχειρίδιο 
Οικιακής Οικονομίας του Ξενοφώντα Ζύγουρα (1878), τα θέματα με τα οποία 
ασχολούνταν αφορούσαν τις λειτουργίες του σπιτιού, των οποίων υπεύθυνες για την 
λειτουργία και καλή οργάνωση, ήταν πάντα οι γυναίκες. Αυτό φυσικά συμβαίνει όχι 
τόσο λόγω της ποιότητας των αντικειμένων, όσο λόγω του γεγονότος ότι στην εποχή 
εκείνη μόνο οι γυναίκες ασχολούνταν με τα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας.  

Στην σύγχρονη Ελλάδα, η Οικιακή Οικονομία συνέχισε να διδάσκεται στα 
γυμνάσια Θηλέων μέχρι την δεκαετία του 80, οπότε άρχισε να διδάσκεται και στα 
αγόρια μετά την κατάργηση των χωριστών για τα φύλα σχολεία. Μάλιστα, για αρκετά 
χρόνια τα αγόρια έβγαιναν από την τάξη, επειδή θεωρείτο ότι δεν έπρεπε να 
διδάσκονται Οικιακή Οικονομία αφού το μάθημα ήταν «γυναικείο». 

Η σημερινή κατάσταση στα Γυμνάσια όπου διδάσκεται η Οικιακή Οικονομία 
είναι εντελώς διαφορετική. Αγόρια και κορίτσια διδάσκονται το μάθημα με ισοτιμία. 
Όταν ο εκπαιδευτικός Οικιακής Οικονομίας με τις βιωματικές μεθόδους που θα 
χρησιμοποιήσει το ενισχύσει με θετικά συναισθήματα, τότε είναι ιδιαίτερα αγαπητό 
σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι και αναγνωρίζουν την βοήθεια που τους προσφέρει 
στην καθημερινή τους ζωή.

6 Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών της Οικιακής Οικονομίας

Με την ψήφιση του νέου οικογενειακού δικαίου την δεκαετία του 80 (Νόμος 
1329/83, ΦΕΚ 25/Α/18-2-1983), και τη ισότητα στο οικογενειακό πλαίσιο γράφτηκαν 
και τα πρώτα νέα βιβλία Οικιακής Οικονομίας, τα οποία απευθυνόταν και στα αγόρια 
και στα κορίτσια. Αυτός είναι άλλος ένας σταθμός για την επιστήμη της Οικιακής 
Οικονομίας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται δημόσια ότι η Οικιακή 



245

όμως και με αυτή την εξέλιξη αλλά και με την ίδρυση του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου , που είναι και ο τελευταίος και σημαντικότερος σταθμός στην πορεία 
της Οικιακής Οικονομίας στην Ελλάδα (Ν. 1894/90 και τροποποίηση με Ν. 
1966/91)(Αποστολόπουλος, 1999:108-109), το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και 
Οικολογίας όπως είναι πλέον ο τίτλος του συνεχίζει να φιλοξενεί και να εκπαιδεύει 
περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια, παρότι το αντικείμενο της επιστήμης της 
Οικιακής Οικονομίας έχει υποστεί σοβαρές αναβαθμίσεις και δεν αφορά μόνο 
«γυναικεία» θέματα.

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτούν οι καθητητές-τριες Οικιακής Οικονομίας 
των Γυμνασίων της χώρας, αφομοιώνοντας την βασική θεώρηση περί ενασχολήσεως 
με την κυρίαρχη οικονομική μονάδα την οικογένεια, και τις αλληλεπιδράσεις της με 
το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον μετουσιώνει τους σκοπούς του σύμφωνα με τις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. Έτσι, 
αποσυνδέθηκε οριστικά από την γυναίκα και τις πρακτικές γνώσεις του οικιακού 
βίου, απέκτησε διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται πλέον και στα δυο φύλα, 
λόγω του ισότιμου ρόλου τους στο πλαίσιο της σύγχρονης οικογένειας, όπως 
αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος. 

5 Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην Δ/θμια Εκ/ση στον Ελλαδικό χώρο.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας άρχισε 
να διδάσκεται στην Ελλάδα από το 1850 ( Γεωργιτσογιάννη, 2000). 
Βέβαια, αφορούσε μόνο τα κορίτσια αν και όπως γίνεται φανερό από το εγχειρίδιο 
Οικιακής Οικονομίας του Ξενοφώντα Ζύγουρα (1878), τα θέματα με τα οποία 
ασχολούνταν αφορούσαν τις λειτουργίες του σπιτιού, των οποίων υπεύθυνες για την 
λειτουργία και καλή οργάνωση, ήταν πάντα οι γυναίκες. Αυτό φυσικά συμβαίνει όχι 
τόσο λόγω της ποιότητας των αντικειμένων, όσο λόγω του γεγονότος ότι στην εποχή 
εκείνη μόνο οι γυναίκες ασχολούνταν με τα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας.  

Στην σύγχρονη Ελλάδα, η Οικιακή Οικονομία συνέχισε να διδάσκεται στα 
γυμνάσια Θηλέων μέχρι την δεκαετία του 80, οπότε άρχισε να διδάσκεται και στα 
αγόρια μετά την κατάργηση των χωριστών για τα φύλα σχολεία. Μάλιστα, για αρκετά 
χρόνια τα αγόρια έβγαιναν από την τάξη, επειδή θεωρείτο ότι δεν έπρεπε να 
διδάσκονται Οικιακή Οικονομία αφού το μάθημα ήταν «γυναικείο». 

Η σημερινή κατάσταση στα Γυμνάσια όπου διδάσκεται η Οικιακή Οικονομία 
είναι εντελώς διαφορετική. Αγόρια και κορίτσια διδάσκονται το μάθημα με ισοτιμία. 
Όταν ο εκπαιδευτικός Οικιακής Οικονομίας με τις βιωματικές μεθόδους που θα 
χρησιμοποιήσει το ενισχύσει με θετικά συναισθήματα, τότε είναι ιδιαίτερα αγαπητό 
σε όλους τους μαθητές, οι οποίοι και αναγνωρίζουν την βοήθεια που τους προσφέρει 
στην καθημερινή τους ζωή.

6 Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών της Οικιακής Οικονομίας

Με την ψήφιση του νέου οικογενειακού δικαίου την δεκαετία του 80 (Νόμος 
1329/83, ΦΕΚ 25/Α/18-2-1983), και τη ισότητα στο οικογενειακό πλαίσιο γράφτηκαν 
και τα πρώτα νέα βιβλία Οικιακής Οικονομίας, τα οποία απευθυνόταν και στα αγόρια 
και στα κορίτσια. Αυτός είναι άλλος ένας σταθμός για την επιστήμη της Οικιακής 
Οικονομίας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται δημόσια ότι η Οικιακή 

Οικονομία, δεν είναι μάθημα «γυναικείο» αλλά αφορά και στα δύο φύλα, αφού με 
την ισότητα και το νέο οικογενειακό δίκαιο δεν αναγνωρίζεται πια ο άνδρας ως 
αρχηγός της οικογένειας αλλά και οι δυο σύντροφοι από κοινού πρέπει να 
συμμετέχουν στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια.

Το 1998 (ΦΕΚ 33/23-1-1998) δημιουργήθηκαν τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών της Οικιακής Οικονομίας τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με αυτά «το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος της Οικιακής 
Οικονομίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στο οικιακό περιβάλλον, την οικογένεια 
και την κοινότητα δηλαδή προσφέρει γνώσεις για την δημιουργία ενός φυσικού, 
κοινωνικού , οικονομικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος , για την οικογένεια και 
το άτομο, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ευημερία 
ατόμων οικογενειών και κοινωνίας.» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1995).

Το 2002, άρχισαν να γράφονται τα νεότερα βιβλία Οικιακής Οικονομίας,  τα 
οποία υπακούν στις αρχές της διαθεματικότητας όπως αυτή ορίστηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΦΕΚ 303 & 304 - 13-3-03, ΦΕΚ 1196 . 26-8-03,
Ιστοσελίδα Π.Ι.), βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Οικιακής 
Οικονομίας που ήδη υπήρχε, προσαρμοσμένα όμως πλήρως στις νέες συνθήκες της 
οικογένειας και του ανθρώπινου περιβάλλοντος.  

Η Οικιακή Οικονομία μέσα από αυτά, αναπτύσσει θέματα οικολογίας και 
προστασίας περιβάλλοντος, θέματα οικιακής τεχνολογίας, βοηθάει στις κοινωνικές 
σχέσεις αλλά και στην ανάπτυξη οικογενειακών σχέσεων, προσφέρει σημαντικές 
γνώσεις διατροφής, οικονομικές δεξιότητες και στην οικογένεια αλλά και στο άτομο, 
συνδέει τον Ελληνικό πολιτισμό με την Οικιακή Οικονομία και την προσφορά της 
Ελληνικής οικογένειας σε αυτόν, προσφέρει σημαντικές γνώσεις Αγωγής Υγείας, 
πρόληψης ατυχημάτων και πρώτων βοηθειών, θίγει σημαντικά θέματα όπως αυτό του 
AIDS και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και βοηθάει στην προετοιμασία των 
εφήβων για το μέλλον τους στην δημιουργία οικογένειας και στον οικογενειακό 
προγραμματισμό.

Με την εμπλοκή της Οικιακής Οικονομίας με τα άλλα μαθήματα που 
διδάσκονται στο Γυμνάσιο, στα πλαίσια της Διαθεματικότητας,  μπορεί να επιτευχθεί 
η παροχή ολιστικών γνώσεων των μαθητών, άσχετα με τα φύλο τους,  όπως άλλωστε 
στοχεύει και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις οδηγίες του (Κροκίδη, 2007:4).

Η Οικιακή Οικονομία, με τα γνωστικά της αντικείμενα όπως αυτά 
αναπτύσσονται στις πρώτες δυο τάξεις του Γυμνασίου, μπορεί να παίξει ένα 
σημαντικό ρόλο στην ισότητα των δυο φύλων αφού το πρώτο πεδίο στο οποίο  
αναπτύσσεται, εξελίσσεται και αναπαράγει τις γνώσεις της είναι η οικογένεια και ο 
περίγυρος της, που είναι και ο πυρήνας της ανάπτυξης των παιδιών. Στην οικογένεια 
μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για την ισότητα και ισοτιμία των δυο φύλων, επομένως το 
μάθημα της Οικιακής Οικονομίας μπορεί να ενισχύσει θετικά, τις πρώτες αυτές 
αντιλήψεις και προσλαμβάνουσες των Ελλήνων μαθητών.

7 Συμπεράσματα
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

246

Η επιστήμη της Οικιακής Οικονομίας υπήρξε εφαλτήριο για την έξοδο της 
γυναίκας από το σπίτι, και την επαγγελματική της καταξίωση στον κοινωνικό αλλά 
και στον ακαδημαϊκό χώρο,  με τα ίδια αυτά τα «όπλα» με τα οποία την όρισε το 
ανδροκρατούμενο περιβάλλον.  Έτσι, η πορεία των γυναικών από τον ιδιωτικό στον 
δημόσιο χώρο ενισχύθηκε σημαντικά με την χρήση και ισχυροποίηση των γνώσεων 
που οι γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια κλεισμένες στο σπίτι τους είχαν αναπτύξει και 
είχαν κάνει επιστήμη, αυτήν της σύγχρονης Οικιακής Οικονομίας. Η βοήθεια που 
πρόσφεραν στην κοινότητα μετά την έξοδο τους από τον ιδιωτικό χώρο και με τις 
γνώσεις που μετέφεραν ήταν πολύ σημαντική, ειδικά στις εποχές που οι 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές ήταν  σημαντικές και κρίσιμες.

Η πορεία της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας είχε μεγάλες έμφυλες 
δυσκολίες για τις οποίες τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρές προσπάθειες σε 
διεθνές επίπεδο να αρθούν. Η προκατάληψη η οποία την συνοδεύει γίνεται τροχοπέδη 
στην αντιμετώπιση τους, και η άρνηση των εκπαιδευτικών φορέων να ανακαλύψουν 
μέσα από το αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας την σημαντική βοήθεια που 
μπορεί να προσφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων αλλά και 
των κοινωνιών στερεί από την παγκόσμια κοινότητα τις δυνατότητες που η επιστήμη 
της Οικιακής Οικονομίας μπορεί να αξιοποιήσει.

Οι επιστήμονες της Οικιακής Οικονομίας στην σύγχρονη εποχή ασχολούνται 
με θέματα που ξεφεύγουν από εκείνα του ιδιωτικού χώρου, που όριζαν ως θέμα τους 
στην γυναικεία εκπαίδευση τον 19ο αιώνα. Σήμερα, σχεδιάζουν καλύτερες καρέκλες 
για γραφεία, και ασφαλέστερα υφάσματα για τους πυροσβέστες. Μελετούν τις 
σχέσεις μεταξύ του καρκίνου και της διατροφής και χρησιμοποιούν 
αντιβακτηριδιακές ίνες στην επισκευή ανθρώπινων συνδέσμων. Αναλύουν κοινωνικά 
προγράμματα ευημερίας και βοηθούν στην δημιουργία υγιεινών συνθηκών 
διαβίωσης, όπως αναφέρει στο άρθρο της η Schneider (2000). Σίγουρα πάντως δεν 
έχουν μείνει στο καθάρισμα και στο μαγείρεμα όπως ακόμη και σήμερα πολλοί 
πιστεύουν για την Οικιακή Οικονομία και τους επιστήμονες της.

Η Οικιακή Οικονομία στην πορεία της στον 21ο αιώνα μπορεί να παίξει 
σημαντικό ρόλο στην σύγχρονη κοινωνία. Η μετονομασία της σε «ανθρωπο-
οικολογία» ή «Οικογένεια και σπουδές του καταναλωτή» που έγινε σε ονομαστά 
πανεπιστήμια των ΗΠΑ δίνει μια νέα διάσταση στην επιστήμη της Οικιακής 
Οικονομίας. 

Όμως, το κέντρο της, όπως και αν αυτή ονομασθεί δεν παύει να είναι ο 
άνθρωπος, η οικογένεια και η αντιμετώπιση της οικογένειας και του θεσμού της στο 
κατώφλι του 21ου αιώνα και στις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Και μέσα από αυτή, ίσως να δοθούν 
και πάλι λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που διαφαίνεται να αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα, όπως συνέβη και στο παρελθόν.
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Διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο με χρήση των Τ.Π.Ε. και ανάπτυξη της 
μαθηματικής σκέψης 

 

Γεώργιος Περικλειδάκης, Προϊστάμενος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης 

Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία θα γίνει μία σύντομη κριτική θεώρηση των λογισμικών και διαδικτυακών 
εργαλείων και εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στα νέα προγράμματα σπουδών, που 
εφαρμόστηκαν πιλοτικά. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν επιλεγμένα παραδείγματα και 
ενδεικτικές μαθηματικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ σε διάφορες περιοχές των 
Μαθηματικών, θα αναλυθεί η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη χρήση των λογισμικών και 
των διαδικτυακών περιβαλλόντων και εφαρμογών, με βάση σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τα πιο 
πρόσφατα πορίσματα της διδακτικής των Μαθηματικών.  Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη 
των θετικών επιδράσεων που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 

Λέξεις κλειδιά:  διδασκαλία, Μαθηματικά, αναλυτικά προγράμματα, ΤΠΕ 

 

1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στα  Προγράμματα Σπουδών  (ΠΣ) και στη διδασκαλία και μάθηση των 
Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών οι ΤΠΕ μπορούν 
να υποστηρίξουν καταστάσεις διερεύνησης και ανακάλυψης, δραστηριότητες επίλυσης 
προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της συμβολικής έκφρασης 
και επικοινωνίας και να παίξουν το ρόλο γνωστικού εργαλείου. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλός 
μεταδότης γνώσεων στους μαθητές, αλλά μπορεί να εφαρμόσει ένα διαφορετικό πλαίσιο 
μάθησης, το οποίο εμπλέκει εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία και τη συνεργατική διδασκαλία και 
μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

2 Νέα αναλυτικά προγράμματα και ΤΠΕ 

Στο νέο συμπληρωματικό ΠΣ των Μαθηματικών τα ψηφιακά εργαλεία μαθηματικής έκφρασης 
αξιοποιούνται στις συνθετικές εργασίες και επιλεκτικά στο πλαίσιο κατανόησης εννοιών, 
αναπαραστάσεων και των συνδέσεων μεταξύ αναπαραστάσεων. Με τη βοήθεια των εργαλείων oι 
μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες να διερευνούν και να αναλύουν μαθηματικές έννοιες, να 
εξερευνούν μαθηματικές κανονικότητες και να κατανοούν γεωμετρικές σχέσεις. 
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2 Νέα αναλυτικά προγράμματα και ΤΠΕ 
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• Αλγεβρικής διερεύνησης με αντίστοιχα συστήματα 

• Διερεύνησης, πειραματισμού και επεξεργασίας δεδομένων για στατιστική και 
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• Πειραματισμού με ψηφιακά μοντέλα 

 

2.1 Μαθηματικές  δραστηριότητας και συνθετικές εργασίες 
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πεδίο εφαρμογής μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Κολέζα, 2009). 

Στις μαθηματικές δραστηριότητες (προβλήματα πλαισίου) δίνονται συχνά είτε λίγες είτε 
περισσότερες πληροφορίες και ζητείται από τους μαθητές να διερευνήσουν την κατάσταση, να 
διατυπώσουν υποθέσεις ή να κάνουν εκτιμήσεις. Σχεδόν πάντοτε τίθεται ένα ερώτημα, αντί να 
ζητείται μια ποσοτική απάντηση. Η επιλογή και η διδακτική αξιοποίηση κατάλληλων μαθηματικών 
δραστηριοτήτων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής 
διδασκαλίας Μαθηματικών. Στο πλαίσιο τέτοιου είδους διδασκαλιών  βοηθιούνται οι μαθητές να 
αναπτύξουν βαθμιαία την άτυπη γνώση τους και τις προσωπικές ιδέες τους σε τυπικές 
μαθηματικές έννοιες, βασιζόμενοι στις προγενέστερες γνώσεις τους. Η γνώση προκύπτει ως προϊόν 
κατασκευής μιας μαθησιακής κοινότητας (learning community) και όχι της  αυθεντίας του 
δασκάλου ή του βιβλίου. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά και είναι υποχρεωμένοι να εξηγούν 
και να δικαιολογούν τις λύσεις που προτείνουν, να κατανοούν το συλλογισμό και τις εξηγήσεις των 
άλλων μαθητών, να ζητούν διευκρινίσεις και να αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα στους τρόπους 
σκέψεις με τους οποίους δε συμφωνούν (Κολέζα, 2009). 

Επέκταση των καταστάσεων - προβλημάτων αποτελούν οι συνθετικές εργασίες. Η συνθετική 
εργασία ορίζεται ως μια δραστηριότητα που μπορεί να εφαρμοστεί από τον εκπαιδευτικό για ένα 
σύνολο διδακτικών ωρών και δίνει έμφαση στην ανάδειξη των διασυνδέσεων των μαθηματικών με 
άλλες επιστήμες και γνωστικές περιοχές και στην παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας. Οι συνθετικές εργασίες που παρουσιάζονται ενδεικτικά στο ΠΣ σχεδιάστηκαν με βάση 
το παραπάνω πλαίσιο και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτές βασίστηκαν σε 
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θέματα που αφορούν τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας, την 
ιστορία των μαθηματικών, την ερμηνεία φαινομένων και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων 
με βάση τα μαθηματικά, τη σύνδεση των μαθηματικών με άλλες επιστήμες και τον πολιτισμό (ΝΠΣ, 
2011). 

 

3 Μαθηματικές δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ 

Στο νέο Π.Σ. προτείνονται μαθηματικές δραστηριότητες, δηλαδή καταστάσεις – προβλήματα με 
μοντελοποιήσεις πραγματικών καταστάσεων, παιχνίδια, μαθηματικές διερευνήσεις με τη χρήση 
ποικίλων εργαλείων που επιτρέπουν στους μαθητές να δράσουν ατομικά και συλλογικά και να 
πετύχουν μαθηματικούς στόχους και διεργασίες. Η συστηματική αξιοποίηση οπτικοποιήσεων, 
προσομοιώσεων και μοντέλων οδηγεί στη δημιουργία εναλλακτικών αναπαραστάσεων και 
συμβάλλει στην οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης και την κατανόηση μαθηματικών εννοιών 
και διαδικασιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη. Κρίνεται απαραίτητη 
η αναζήτηση ιδιοτήτων και σχέσεων, η εύρεση κανόνων, ο αναστοχασμός πάνω στη δράση και η 
γενίκευσή της (Sherpinska, 1994  ּ◌ ΝΠΣ, 2011). 

Οι μικροί μαθητές για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους αναπτύσσουν μαθηματικές ιδέες, 
αναπαραστάσεις και νοητικά μοντέλα. Η ψυχολογική και διδακτική έρευνα έχει δείξει ότι οι 
πρότερες  ιδέες των μαθητών που συχνά αποκλίνουν από τις επιστημονικές αλλάζουν δύσκολα και 
συνιστούν γνωστικά εμπόδια για την απόκτηση νέων μαθηματικών γνώσεων (Κολέζα, 2000). Οι 
ιδέες και αναπαραστάσεις των μαθητών του δημοτικού σχολείου σχετικά με θεμελιώδεις 
μαθηματικές έννοιες πρέπει να αποτελούν σημείο εκκίνησης της διδασκαλίας τους. Για την 
ανίχνευση των ιδεών και αναπαραστάσεων των μαθητών μπορεί να αξιοποιηθούν λογισμικά, όπως 
το Inspiration, Kidspiration, Cmap tools και διαδικτυακές εφαρμογές εννοιολογική χαρτογράφησης. 

Η σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση κατά τη 
διδασκαλία των γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων για τη διερεύνηση και 
κατανόηση της προέλευσης των λαθών των μαθητών. Γνωστικές και κονωνικογνωστικές 
συγκρούσεις είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες στη σκέψη ενός ατόμου εμφανίζεται μία 
αντίφαση ή ασυμβατότητα ανάμεσα στις αναπαραστάσεις, στις ιδέες και στις πράξεις του. Η χρήση 
κατά τη διδασκαλία συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοιώσεων, εναλλακτικών 
αναπαραστάσεων, όπως και το επικοινωνιακό πλαίσιο που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ευνοούν την 
ανάπτυξη και τη διδακτική αξιοποίηση γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων (Κολέζα, 
2000  ּ◌ 2009). 

 

3.1 Δραστηριότητες δυναμικής Γεωμετρίας 

 Σε ένα περιβάλλον δυναμικής Γεωμετρίας αντικείμενα, όπως σημεία, ευθείες και κύκλοι 
σχετίζονται μεταξύ τους με γεωμετρικούς περιορισμούς. Όταν οποιοδήποτε από τα αντικείμενα 
συρθεί (drag), τα άλλα ανανεώνουν το εαυτό τους, έτσι ώστε οι περιορισμοί να διατηρούνται. Το 
σύρσιμο (dragging) απελευθερώνει ένα σχήμα από το συμβατικό του ρόλο που είναι η 
αναπαράσταση ή η τυπική περίπτωση και μετατρέπεται σε γενική περίπτωση, στην οποία 
αναφέρονται τα μαθηματικά. 
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 Τα λογισμικά δυναμικής Γεωμετρίας είναι κατάλληλα για να οδηγήσουν τους μαθητές σε 
εξερεύνηση και ανακάλυψη είτε καθοδηγούμενα είτε με τελείως ανοικτό τρόπο. 

Αποστάσεις, μήκη, εμβαδά, γωνίες, κλίσεις μπορούν να μετρηθούν. Όσο αλλάζουν τα σχήματα οι 
μετρήσεις αναπροσαρμόζονται αυτόματα. Οι ευθείες σχεδιάζονται κάθετα ή παράλληλα σε άλλες 
ευθείες ή τμήματα. Οι γωνίες και τα ευθύγραμμα τμήματα μπορούν να σχεδιαστούν ίσα με γωνίες  
και ευθύγραμμα τμήματα. Μπορεί να δημιουργηθεί σχήμα το οποίο να είναι ανάκλαση, 
περιστροφή ή μεγέθυνση ενός άλλου σχήματος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι όταν 
δημιουργείται ένα γεωμετρικό αντικείμενο με κάποια συγκεκριμένη σχέση προς ένα άλλο, η σχέση 
αυτή διατηρείται ανεξάρτητα από τη μετακίνηση ή αλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου (Van de 
Walle, 2007). 

 Τα πιο γνωστά λογισμικά δυναμικής Γεωμετρίας είναι τα The Geometer’s Sketchpad (Key 
Curriculum Press), Geometry Inventor (River deep) Cabri Geometry II (Texas Instruments) και 
Geogebra. Έχουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες και ενώ αρχικά ήταν σχεδιασμένα για μαθητές 
Λυκείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς και στο Δημοτικό Σχολείο. Τα λογισμικά 
δυναμικής Γεωμετρίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη διερεύνηση των ιδιοτήτων των σχημάτων, των 
εννοιών της συμμετρίας και των σχηματισμών (μετατοπίσεις, δίπλωση, περιστροφή). Οι εκδόσεις 
των λογισμικών παρέχουν εξαιρετικές δραστηριότητες κατάλληλες και για μαθητές δημοτικού (Van 
de Walle, 2007). 

 

3.2 Δραστηριότητες κατανόησης των αριθμών και της διαδικασίας εκτέλεσης των αριθμητικών 
πράξεων 

 Βασικός σκοπός της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο είναι να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν οι μαθητές τη δομή και τα χαρακτηριστικά του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και 
τους κανόνες της προφορικής και της γραπτής αρίθμησης. Οι κανόνες και οι συμβάσεις βάσει των 
οποίων προφέρονται και γράφονται με λέξεις, οι φυσικοί αριθμοί στο δεκαδικό σύστημα 
αρίθμησης, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας κατάλληλα ένα ορισμένο αριθμό αριθμολέξεων 
συνιστούν την «προφορική αρίθμηση». Οι κανόνες και οι συμβάσεις βάσει των οποίων γράφονται 
οι φυσικοί αριθμοί, χρησιμοποιώντας κατάλληλα δέκα ψηφία (0, 1, 2, 3,…, 9), που λέγονται ψηφία 
των αριθμών, συνιστούν τη «γραπτή αρίθμηση» (Λεμονίδης, 2000).  

Με to σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων και τη βοήθεια πραγματικού, αλλά και ψηφιακού 
εποπτικού πολυβασικού υλικού, όπως το αναλογικό υλικό Dienes (κυβάκια, λωρίδες, πλάκες, 
κύβοι), οι μαθητές βοηθιούνται να κατανοήσουν ότι οι αριθμοί μπορούν να γραφτούν με δέκα 
ψηφία (0 έως 9), αλλά και το ρόλο του μηδενός (National Library of Virtual Manipulatives (NLVM), 
Number & Operations, n.d.).  

Στις προσθέσεις με υπερπήδηση δεκάδας (κρατούμενο) το ότι η πρόσθεση των μονάδων ή 
δεκάδων κτλ. δίνει αριθμό μεγαλύτερο του δέκα συσχετίστηκε και σχολιάστηκε με βάση της 
εμπειρίες από το χειρισμό αντικειμένων. Έτσι γίνεται η ερμηνεία και η ενεργοποίηση της 
διαδικασίας μετατροπής και μεταφοράς στην επόμενη στήλη.  

 Για την εκτέλεση της αφαίρεσης απαιτείται μετατροπή και μεταφορά μονάδων από στήλη 
σε στήλη, περιλαμβάνει και προσθέσεις που εκτελούνται νοερά, σε εναλλαγή με αφαιρέσεις. Ο 
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αλγόριθμος αυτός μπορεί να εκτελεστεί με δύο τρόπους: α) με τη μέθοδο της αναδόμησης του 
μειωτέου, η οποία χαρακτηρίζεται ως γνήσιος δανεισμός και β) με την πρόσθεση του ίδιου 
αριθμού τόσο στο μειωτέο όσο και στον αφαιρετέο. Για να εκτελεστεί ο αλγόριθμος της αφαίρεσης 
είναι αναγκαίο οι μαθητές να έχουν κατανοήσει την έννοια της αξίας θέσης των ψηφίων και τις 
απλές πράξεις της αφαίρεσης (Αγαλιώτης, 2004  ּ◌ Φιλίππου & Χρίστου 1995). Η αφαίρεση με τη 
μέθοδο της αναδόμησης του μειωτέου είναι ευκολότερο να αναπαρασταθεί πραξιακά και 
εικονιστικά 

Υπάρχουν ποικίλες διαδικτυακές εφαρμογές με τους κύβους με βάση το δέκα στο διαδικτυακό 
τόπο της  Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Εικονικών Χειρισμών του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Οι 
κύβοι εμφανίζονται σε ένα πίνακα θεσιακής αξίας [1 κυβάκι (1), μία λωρίδα (10), μία πλάκα (100) 
και ένας κύβος (1000)] και μπορούν να ομαδοποιηθούν ή να διασπαστούν. Οι εκδοχές της 
πρόσθεσης και της αφαίρεσης θέτουν ασκήσεις και επιτρέπουν στους κύβους με δύο χρώματα να 
σχηματίσουν δύο ξεχωριστούς αριθμούς και να εκτελεστούν με εικονικούς χειρισμούς οι πράξεις. 
Οι χειρισμοί συμβάλλουν στην κατανόηση της έννοιας του κρατούμενου και του δανεικού (NLVM, 
Number & Operations, n.d.).  

 Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των ποικίλων λογισμικών καθοδήγησης - διδασκαλίας και 
εξάσκησης και πρακτικής στην απόκτηση της μαθηματικής διαδικαστικής γνώσης (εργαλειακή 
κατανόηση), ιδιαίτερα στην εκμάθηση των απλών αριθμητικών πράξεων από τους μαθητές του 
δημοτικού σχολείου, όπως και από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα λογισμικά 
καθοδήγησης ή εκμάθησης (tutorials) και τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής drill and practice) 
συνιστούν κλασσικές εφαρμογές της συμπεριφοριστικής σχολής και του διδακτικού σχεδιασμού 
για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Ζαγούρας κ.ά., 2011). 

 

 

3.3 Δραστηριότητες στοχαστικών μαθηματικών 

Η εισαγωγή των στοχαστικών Μαθηματικών από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 
αποτελεί ένα νέο στοιχείο στο συμπληρωματικό πρόγραμμα σπουδών. Ο βασικός σκοπός της 
διδασκαλίας των Στοχαστικών Μαθηματικών (Στατιστική, Πιθανότητες) στην Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες να αξιολογούν πληροφορίες, να εξάγουν 
συμπεράσματα, να κάνουν προβλέψεις και να λαμβάνουν αποφάσεις σε αβέβαιες συνθήκες. 

Στον πρώτο ηλικιακό κύκλο οι μαθητές μαθαίνουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να 
διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα στο πλαίσιο της τάξης τους. Πρέπει να τους δίνεται η 
ευκαιρία να συλλέγουν τα δικά τους δεδομένα και να τα οργανώσουν. Να τα αναπαραστήσουν 
κατασκευάζοντας απλά διαγράμματα, χρησιμοποιώντας την ένα προς ένα αντιστοίχιση, 
παρατηρούν τις διαφορές των δεδομένων μεταξύ των ατόμων και τις συγκρίνουν με αυτές της 
ομάδας, διαβάζουν και συγκρίνουν πληροφορίες μεταξύ των δεδομένων. Επίσης, αρχίζουν να 
αντιλαμβάνονται ότι η πιθανότητα είναι ένα μέτρο της αβεβαιότητας και αναπτύσσουν άτυπα τη 
γλώσσα των πιθανοτήτων περιγράφοντας ένα ενδεχόμενο ως βέβαιο, αδύνατο, πιθανό, απίθανο. 
Συγκρίνουν ενδεχόμενα ως προς την πιθανότητα εμφάνισής τους, πραγματοποιούν απλά 
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πειράματα τύχης, χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι τύχης ως δίκαιο ή άδικο, συνδυάζουν ή διατάσσουν 
μικρό αριθμό αντικειμένων (ΝΠΣ, 2011).  

Στο δεύτερο ηλικιακό κύκλο οι μαθητές διατυπώνουν τις δικές τους ερωτήσεις που δεν αφορούν 
μόνο στον πληθυσμό της τάξη τους, αλλά αρχίζουν να συγκρίνουν τη μεταβλητότητα των 
δεδομένων σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Συλλέγουν δεδομένα (μέσω ερευνών ή πειραμάτων ή 
μετρήσεων) στην τάξη τους, στο σχολείο ή στην κοινότητα, κατασκευάζουν μια ποικιλία 
στατιστικών διαγραμμάτων και συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών 
αναπαραστάσεων για την παρουσίαση μιας ομάδας δεδομένων. Μαθαίνουν να 
επιχειρηματολογούν για την επιλογή μιας μεθόδου συλλογής δεδομένων, αναλύουν δεδομένα 
χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους, εξάγουν συμπεράσματα και κάνουν προβλέψεις, 
αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς των δεδομένων (δείγμα, πληθυσμός). Αρχίζουν να αποκτούν 
μια κατανόηση του τυχαίου μέσα από την εκτίμηση της πιθανότητας, πραγματοποιώντας 
πειράματα και αξιολογώντας εμπειρικά δεδομένα και εκφράζουν την πιθανότητα ενός 
ενδεχομένου με κλάσματα ή ποσοστά (ΝΠΣ, 2011). 

Στο δημοτικό σχολείο βοηθά ιδιαίτερα η διδακτική αξιοποίηση ενός λογισμικού, στο οποίο οι 
μαθητές θα καταχωρίζουν δεδομένα και θα επιλέγουν από μία ποικιλία γραφικών 
αναπαραστάσεων. Επίσης, όλα τα λογιστικά φύλλα μπορούν να υπολογίζουν στατιστικά μεγέθη 
για στήλες ή σειρές δεδομένων. Αν τα δεδομένα μεταβληθούν, μεταβάλλονται αμέσως και τα 
στατιστικά μεγέθη. Με τα λογιστικά φύλλα μπορούν επίσης να φτιαχτούν καλαίσθητα 
ραβδογράμματα, γραμμικά και κυκλικά διαγράμματα (Van de Walle, 2007).  

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γιούτα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες 
διαδικτυακές εφαρμογές με πειράματα και παιχνίδια πιθανοτήτων. Για παράδειγμα μια ψηφιακή 
σβούρα μπορεί να προσαρμοστεί για να έχει οποιοδήποτε αριθμό μερών και οποιοδήποτε μέγεθος 
και μπορεί να γυρίσει οποιοδήποτε αριθμό φορών. Ένα ραβδόγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα 
και μπορούν να συγκριθούν με τα θεωρητικά αποτελέσματα. Άλλη εφαρμογή επιτρέπει τη 
δημιουργία ενός κουτιού που θα περιλαμβάνει μέχρι και 16 χρωματιστούς κύβους, 
περιλαμβάνοντας την πιθανότητα να τραβηχτούν αντίγραφά τους. Οι κύβοι μπορούν να 
τραβηχτούν με τυχαία σειρά με αντικατάσταση. Ένα ραβδόγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα. Σε 
άλλη εφαρμογή ένα μόνο κέρμα μπορεί να στρίψει οσεσδήποτε φορές. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται με τη σειρά, κάτι που μπορεί να βοηθήσει με την  έννοια της τυχαιότητας. Σε ένα 
ραβδόγραμμα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα (NLVM, Data Analysis & Probability, n.d. ּ◌◌ּ Van de 
Walle, 2007). 

   

3.4 Μαθηματικά και γλώσσα Logo – ανοικτοί μικρόκοσμοι  

 Η γλώσσα Logo και οι κλάδοι της ανήκουν στην κατηγορία των ανοικτών μικρόκοσμων και 
αποτελούν λογισμικά που είναι ευρέως διαδεδομένα διεθνώς και έχουν γίνει αντικείμενο πολλών 
ερευνών. Οι μικρόκοσμοι αποτελούν ανοικτά περιβάλλοντα, όπου υφίστανται μερικές βασικές 
οντότητες, όπως η χελώνα της Logo και ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εκ του μηδενός ή 
συνδυαστικά νέα «αντικείμενα», σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και να μελετήσει τις 
αλληλεπιδράσεις τους. Ιδιαίτερα χρήσιμα περιβάλλοντα, για παράδειγμα, στην ανακάλυψη και 
διατύπωση των ιδιοτήτων των σχημάτων. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι εφαρμογές της 
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εκπαιδευτικής ρομποτικής που παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η 
εκπαιδευτική ρομποτική με τη συμβολή πολλών γνωστικών περιοχών (Μαθηματικά, Πληροφορική 
- προγραμματισμός, Μηχανολογία, Φυσική κλπ), συνδυάζει κατασκευή μηχανισμών και ρομπότ 
(Ζαγούρας κά., 2010  ּ◌ 2013). Ανοικτοί μικρόκοσμοι είναι και τα λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας, 
Αριθμητικής και Άλγεβρας (FunctionProbe), Φυσικής (InteractivePhysics) και μοντελοποίησης.  

 

3.5 Αξιοποίηση διαδικτύου στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, 
μιας δεύτερης γενιάς διαθέσιμων υπηρεσιών, η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη 
δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται 
online. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν την εύκολη συγκέντρωση και το διαμοιρασμό πόρων, τη 
συνεργατική συγκέντρωση και ταξινόμηση πληροφοριών, αλλά και την ενεργή και συνεχή 
παρακολούθηση στη ροή πληροφοριών από διάφορες πηγές. Η χρήση των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών δεν περιορίζεται μόνο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και στα κινητά 
τηλέφωνα κτλ. Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν 
να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων 
(Δεληκανάκη, Περικλειδάκης, Γαλανάκης, Τσαγκαράκης, 2014). 

Τα web 2.0 εργαλεία προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και 
νέα περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία ενισχύουν τη νέα φιλοσοφία μάθησης και εγκαθιδρύουν ένα 
νέο πλέγμα σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων. Πλέον, τα τεχνολογικά μέσα, ως διδακτικά και 
μαθησιακά εργαλεία, συνιστούν μια αναγκαιότητα στις εκπαιδευτικές δράσεις. Με την αξιοποίηση 
Web 2.0 εργαλείων στην εκπαιδευτική πρακτική αλλάζει τόσο η διδακτική όσο και η μαθησιακή 
διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός δε μεταφέρει απλώς γνώσεις στους μαθητές, αλλά μπορεί να 
εφαρμόσει ένα διαφορετικό πλαίσιο μάθησης, το οποίο εμπλέκει εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία 
και τη συνεργατική μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης του διαδικτύου και των web 2.0 εργαλείων αποτελεί η 
ιστοσελίδα http://creativemathpathways.sch.gr  που δημιουργήθηκε από ομάδα Σχολικών 
Συμβούλων και εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας την πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας προβληματισμού, 
μάθησης και ψυχαγωγίας στο χώρο των Μαθηματικών και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Η υποστήριξη των παιδιών από τις μικρές ηλικίες εκπαίδευσης κατά την ενασχόληση τους 
με τα Μαθηματικά, μέσα από δημιουργικούς τρόπους, με αξιοποίηση των ποικίλων δυνατοτήτων 
των ΤΠΕ και η καλλιέργεια  θετικής στάσης απέναντι στο γνωστικό αυτό αντικείμενο (Δεληκανάκη, 
Περικλειδάκης, Γαλανάκης, Τσαγκαράκης, 2014).  

Το νέο συμπληρωματικό Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών αναπτύσσεται  σε Τροχιές 
Μάθησης και Διδασκαλίας, σε τρεις ηλικιακούς κύκλους κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση, από 
τους οποίους ο πρώτος κύκλος αφορά τις ηλικίες 5-8 ετών. (Τζεκάκη, 2010  ּ◌ ΝΠΣ, 2011). Το 
περιεχόμενο της Ιστοσελίδας απευθύνεται σε παιδιά 4-8 ετών και έχει κατασκευαστεί στο 
μεγαλύτερο μέρος του στις σχολικές τάξεις από μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων με 
τη συνεργασία εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβούλων. Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται και 
επιλεγμένο υλικό (γρίφοι, κόμικς) που έχει παραχθεί από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι το διέθεσαν 
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για  την ιστοσελίδα. Το μαθηματικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι σε αντιστοιχία με τα διεθνή 
ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο των Μαθηματικών (NCTM, 2000  ּ◌ Clements & Sarama, 2004  ּ◌ Van 
den Heuvel-Panhuizen & Wijers, 2005) και συμβατό με τα νέα συμπληρωματικά ΠΣ Μαθηματικών 
της χώρας μας (ΝΠΣ, 2011). 

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, έτσι ώστε να είναι φιλικό και 
ελκυστικό στη χρήση του από τα παιδιά και να εξάπτει τη φαντασία τους (Κουλαϊδής, 2007). 
Προσφέρει διαθεματικές συνδέσεις των Μαθηματικών με άλλες γνωστικές περιοχές (Τζεκάκη, 
Οικονόμου, Καλδρυμίδου, Τρέσσου, Λεμονίδης, 2005). Ιδιαίτερα συνδέονται Γλώσσα-Λογοτεχνία 
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4 Συμπεράσματα 
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μεταβιβαστούν ως έτοιμη γνώση. Η εννοιολογική ανάπτυξη προϋποθέτει την οικοδόμηση, από τον 
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στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι αλληλεπιδράσεις και η διαδικασία της μάθησης, 
παρά η μελέτη μεμονωμένων περιπτώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή έχει προταθεί η δημιουργία 
ενός «περιβάλλοντος εργασίας» που θα επιτρέπει την ανάδυση εναλλακτικών νοημάτων και τη 
δημιουργία αντιπαραθέσεων (Κολέζα, 2000). 

Οι ΤΠΕ έχουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στη μάθηση της διαδικαστικής μαθηματικής γνώσης, 
γιατί, σύμφωνα με νεότερες απόψεις η αποστήθιση των βασικών δεδομένων και των μαθηματικών 
διαδικασιών, χωρίς την κατανόηση του νοήματος δεν είναι αποτελεσματική. Η σύγχρονη Διδακτική 
των Μαθηματικών, στις αριθμητικές διαδικασίες (αλγόριθμους), δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση 
του «τι κάνω και γιατί το κάνω», δηλαδή στη συσχετιστική κατανόηση (relational understanding). Η 
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συσχετιστική κατανόηση είναι περισσότερο προσαρμόσιμη σε νέες καταστάσεις, διατηρείται 
ευκολότερα στη μνήμη, μπορεί ευκολότερα να αποτελέσει κίνητρο μάθησης και προσφέρει τη 
βάση για περαιτέρω εννοιολογική ανάπτυξη (Skemp, 1976  ּ◌ Αγαλιώτης, 2004).  

Η χρήση των ΤΠΕ έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, 
γιατί η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών υποστηρίζει την έμφαση που δίνεται στο ΠΣ και 
στα διαδραστικά βιβλία στην εμπλοκή των μαθητών σε καταστάσεις προβλήματα και σε 
δραστηριότητες μαθηματικών συλλογισμών και επικοινωνίας. Τα ψηφιακά εργαλεία 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση εμπλοκής των μαθητών με πραγματικά και ανοικτά 
προβλήματα και μοντελοποίηση με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων ανωτέρου 
επιπέδου, όπως υποθέσεις, προβλέψεις, αξιολογήσεις, διδακτική αξιοποίηση λαθών, καλλιέργεια 
ερευνητικής στάσης και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Κόσυβας, 1996  ּ◌ 
Streefland, 2000  ּ◌ Κολέζα, 2009). 

Οι δραστηριότητες βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, γνωστικές και 
κοινωνικοπολιτισμικές (Ζαγούρας κ.ά., 2013). Οι δραστηριότητες των μαθητών που ενισχύονται και 
εμπλουτίζονται με τα ψηφιακά εργαλεία είναι: 

 Η δημιουργία ψηφιακών μαθηματικών αντικειμένων, σχέσεων και μοντέλων 

 Η διερεύνηση, ο πειραματισμός με μαθηματικά αντικείμενα και μαθηματικές σχέσεις.  

 Η ανάλυση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών 

 Η αντιμετώπιση ανοικτών και πραγματικών προβλημάτων 

 Η δυνατότητα επικοινωνίας και  συνεργασίας των μαθητών 

Η κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων με την αναζήτηση ιδιοτήτων και 
σχέσεων, την εύρεση κανόνων, τον αναστοχασμό πάνω στις δράσεις και την ανάδειξη γενικεύσεων, 
έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης  και την απόκτηση μεταγνωστικών 
ικανοτήτων.  
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία, διερευνώνται οι σκοποί του θρησκευτικού γραμματισμού και της 

ανάπτυξης ταυτότητας στα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) Θρησκευτικών Δημοτικού-Γυμνασίου 
και Λυκείου. Εισαγωγικά, εξετάζονται οι νομικές παράμετροι της σχολικής θρησκευτικής 
εκπαίδευσης, οι εξελίξεις γύρω από αυτήν και το θεωρητικό πλαίσιο ως προς τα διερευνούμενα 
θέματα. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η σημασία του θρησκευτικού γραμματισμού για την
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών στα νέα ΠΣ, ο οποίος στοχεύει στη μορφωτική 
εξοικείωσή τους με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, μέσα από την κατανόηση και την 
κριτική ερμηνεία θρησκευτικών αντιλήψεων, στάσεων και πολιτισμικών αγαθών. Επιπλέον, 
εξετάζεται η σχέση του θρησκευτικού γραμματισμού με την ανάπτυξη ταυτότητας μέσα από την 
οικοδόμηση θρησκευτικής, ηθικής και αξιακής μάθησης. Βασικό συμπέρασμα της διερεύνησης 
είναι ότι τα νέα ΠΣ, αξιοποιώντας σύγχρονες θεωρήσεις της θρησκειοπαιδαγωγικής, εισάγουν μια
νέα θεώρηση της θρησκευτικής εκπαίδευσης με πολλά καινοτομικά χαρακτηριστικά.

Λέξεις κλειδιά
Θρησκευτικός γραμματισμός, ανάπτυξη ταυτότητας, Πρόγραμμα Σπουδών, Οδηγός του 
Εκπαιδευτικού

1 Εισαγωγή
Από το έτος 2010, το Υπουργείο Παιδείας, δια του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και νυν 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προώθησε την εκπόνηση νέων ΠΣ σε όλα τα μαθησιακά 
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στο μαθησιακό αντικείμενο των Θρησκευτικών παρήχθησαν: α) Πρόγραμμα Σπουδών στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΔΓ, 2011∙ 22014), β) Οδηγός του 
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (ΥΠΑΙΘ/ΟΕΘΔΓ, 2011∙ 22015), γ) 
Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΛ, 2015), και δ) Οδηγός του 
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Λυκείου (ΥΠΟΠΑΙΘ/ΟΕΘΛ, 2015).

Τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών (2011-15) εισάγουν πολλά καινοτομικά στοιχεία, σε σχέση με τα 
προηγούμενα Αναλυτικά Προγράμματα και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003) με κύρια χαρακτηριστικά: α) την επανεξέταση του παιδαγωγικού 
πλαισίου της θρησκευτικής εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία και τη 
σύγχρονη θρησκειοπαιδαγωγική, β) τον αναπροσανατολισμό του μαθήματος των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ) στην κατεύθυνση αυθεντικών ζητημάτων ζωής σύμφωνα με τις εμπειρίες, τις αναζητήσεις 
και τις προσδοκίες των σημερινών μαθητών στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, γ) την 
ενίσχυση του γνωσιακού/μαθησιακού χαρακτήρα του, δ) την αντιμετώπιση εγνωσμένων 
προβλημάτων του παρελθόντος, π.χ. το «ακαδημαϊκό» πρότυπο οργάνωσης των διδακτικών 
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θεμάτων, το δασκαλοκεντρικό μοντέλο της διδασκαλίας κ.ά., και τέλος, ε) τη δημιουργική 
ανανέωση της διδακτικής διεργασίας με μεθοδολογία που προωθεί τη διερευνητική και βιωματική 
μάθηση, αξιοποιεί εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, εντάσσει τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εφαρμόζει διαφοροποιημένη διδακτική (Γιαγκάζογλου, 2013).

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σκοποθεσία των νέων ΠΣ Θρησκευτικών, μεταξύ 
άλλων, είναι η έμφαση στον θρησκευτικό γραμματισμό και την ανάπτυξη ταυτότητας. Στα νέα ΠΣ, 
παρατίθεται παιδαγωγική τεκμηρίωση των όρων, οι οποίοι στη συνέχεια αποτελούν θεμελιώδη 
διήκουσα στην ανάπτυξη των διδακτικών θεμάτων, των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και επαρκειών και του προτεινόμενου σχεδιασμού της διδασκαλίας. 

Στην παρούσα εργασία, με αφετηρία τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών, προσεγγίζεται το 
περιεχόμενο του θρησκευτικού γραμματισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τα νέα ΠΣ, στοχεύει στη 
μορφωτική εξοικείωση των μαθητών με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, μέσα από την 
κατανόηση και την κριτική ερμηνεία θρησκευτικών αντιλήψεων, στάσεων και πολιτισμικών 
αγαθών. Επιπλέον, εξετάζεται πώς σχετίζεται ο θρησκευτικός γραμματισμός, ως σκοπός του 
θρησκευτικού μαθήματος, με τις προσωπικές αναζητήσεις, προσδοκίες, αντιλήψεις και στάσεις των
μαθητών, σύμφωνα με την ηλικία και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
η οικοδόμηση θρησκευτικής, ηθικής και αξιακής μάθησης. Ειδικότεροι στόχοι είναι: α) η 
διερεύνηση του θεωρητικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου της θρησκευτικής αγωγής, β) ο 
εντοπισμός των καινοτομικών χαρακτηριστικών της νέας πρότασης, γ) η απόπειρα αρχικής 
αποτίμησης της υλοποίησής της, μετά την πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣΘΔΓ, με βάση σκέψεις, 
προβληματισμούς και απόψεις που καταγράφτηκαν. 

Η εργασία βασίζεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά, του 
ΟΕΘΔΓ και του ΟΕΘΛ, του σχετικού θεωρητικού πλαισίου, καθώς της πλούσιας αρθρογραφίας η 
οποία ακολούθησε τη δημοσίευση των νέων ΠΣ. 

2 Ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας και θρησκευτικός γραμματισμός στα νέα ΠΣ

2.1 Κύριες νομικές παράμετροι της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης
Το Σύνταγμα της Ελλάδας (2008) ορίζει ως αποστολή της παιδείας την ανάπτυξη 

«θρησκευτικής συνείδησης» (άρθρο 16, 2). Η θέση αυτή, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες για τον 
σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13) και τα οριζόμενα για τις σχέσεις Εκκλησίας και 
Κράτους (άρθρο 3), αποτελεί κατευθυντήρια απαρχή για τον σκοπό, τον χαρακτήρα και το 
διδακτικό περιεχόμενο του ΜτΘ. Για την ερμηνεία της έχουν εκδοθεί κατά καιρούς αποφάσεις από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας (ενδεικτικά: Απόφαση 3356/1995) και τα Διοικητικά Δικαστήρια
(ενδεικτικά: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Απόφαση 2704/1987). Οι κύριες κατευθύνσεις της 
σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης ορίζονται αφετηριακά στους βασικούς νόμους της 
Εκπαίδευσης (βλ. Ν. 1566/1985 και Ν. 4186/2013) και αναλύονται περαιτέρω στα ισχύοντα
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003), καθώς επίσης στα νέα ΠΣ (2011-2015). Αναφορικά με το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης θρησκευτικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, το Διοικητικό Εφετείο Χανίων 
(Απόφαση 115/2012), τονίζει την ανάγκη να διδάσκεται «προεχόντως» η Ορθόδοξη διδασκαλία και 
παράδοση. Πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα το οποίο επηρεάζει τη σκοποθεσία του ΜτΘ στα 
ζητήματα του θρησκευτικού γραμματισμού και της ανάπτυξης ταυτότητας, εφόσον ο μαθητής 
πρέπει να μάθει «προεχόντως» την οικεία θρησκευτικότητα και επικουρικά να διερευνήσει ό,τι την 
περιβάλλει, δηλ. άλλες θρησκευτικές παραδόσεις του στενού και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, και ιδιαίτερα οι συντάκτες των εκάστοτε ΠΣ, 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, επικουρικά ή επιπρόσθετα, τις αποφάσεις και τις θέσεις των 
Ανεξάρτητων Αρχών της χώρας και των διεθνών οργανισμών και θεσμών. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η Σύσταση 1720/2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αναφέρει ότι σκοπός αυτής της 
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περιβάλλει, δηλ. άλλες θρησκευτικές παραδόσεις του στενού και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, και ιδιαίτερα οι συντάκτες των εκάστοτε ΠΣ, 
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, επικουρικά ή επιπρόσθετα, τις αποφάσεις και τις θέσεις των 
Ανεξάρτητων Αρχών της χώρας και των διεθνών οργανισμών και θεσμών. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η Σύσταση 1720/2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αναφέρει ότι σκοπός αυτής της 

 

 

εκπαίδευσης είναι «να κάνει τους μαθητές να ανακαλύπτουν τις θρησκείες γνωρίζοντας τη δική 
τους και αυτή των γειτονικών χωρών, να τους κάνει να αντιληφθούν ότι καθένας έχει το ίδιο 
δικαίωμα με όλους να πιστεύει ότι η θρησκεία του είναι “η αληθινή πίστη” και ότι η διαφορετική 
θρησκεία ή η αθεΐα δεν διαφοροποιεί αξιολογικά τους ανθρώπους».

Στο πλαίσιο του διαλόγου για την ερμηνεία των νομικών παραμέτρων που αφορούν το ΜτΘ,
έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις για τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού του ΜτΘ. Επισημαίνεται 
ότι τα ΠΣ Σπουδών και συνακόλουθα η θρησκευτική εκπαίδευση οφείλει να χαρακτηρίζεται από 
παιδαγωγική ευελιξία. Η υλοποίηση των όποιων νομικών επιταγών οφείλει να λαμβάνει υπόψη το 
παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας της αγωγής, επειδή όταν αυτό παραθεωρείται, τελικά, 
καταστρατηγείται το ίδιο το νομικό πλαίσιο, εφόσον δεν επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

2.2 Σύγχρονες εξελίξεις, θεωρητικό πλαίσιο και θρησκειοπαιδαγωγική θεωρία 
Η σχολική θρησκευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές ακολούθησε την 

πορεία ευρύτερων εκπαιδευτικών εξελίξεων. Οι κατά καιρούς αναθεωρήσεις των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Θρησκευτικών σχετίζονται συνήθως με ευρύτερες μεταρρυθμίσεις (για την 
ιστορική εξέλιξη της διαβάθμισης των κύριων σκοπών της ελληνικής εκπαίδευσης βλ. Φλουρής,
1995, όπως αναφέρεται στο Ματσαγγούρας, 32003).

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και σχεδόν μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, σε γενικές 
γραμμές, η μορφωτική στόχευση του ΜτΘ παρουσιάζει έντονα ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά, με 
κύρια γνωρίσματα την πρόσδεση στα εθνικά προτάγματα και τα ιδεώδη της κλασικής και 
ανθρωπιστικής παιδείας, την επιδίωξη για ηθική διαπαιδαγώγηση και τη μετάδοση θρησκευτικής
κατήχησης ομολογιακού ή νεο-ομολογιακού τύπου. Από τα μέσα του 20ού αιώνα, είναι ορατή η 
σταδιακή ενίσχυση του παιδαγωγικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ΜτΘ με βάση 
παιδαγωγικές αρχές και συνακόλουθα η προώθηση της γνωσιακής/μαθησιακής διάστασης. Στο 
τελευταίο στάδιο, στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης, ανιχνεύονται ερβαρτιανές καταβολές και 
επιδράσεις από τις ανθρωπιστικές και συμπεριφοριστικές θεωρίες.

Κατά την τελευταία τριακονταετία, αναπτύσσεται ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των 
θεολόγων και στην ευρύτερη κοινωνία, στον οποίο εντάσσονται πλήθος συνεδρίων, εκδηλώσεις 
διαλόγου, συγγραφές, τοποθετήσεις θεσμών κ.ά., σχετικά με τη φυσιογνωμία, τους σκοπούς, το 
παιδαγωγικό πλαίσιο και τη διδακτική μεθοδολογία του ΜτΘ. Βασικά αίτια που τροφοδότησαν τον 
διάλογο ήταν αφενός το αίτημα για ανανέωση του μαθήματος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές, και αφετέρου οι εξελίξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
λ.χ. δομικές αλλαγές, εισαγωγή ΤΠΕ, διάδοση της νέας διδακτικής με επίκεντρο τη διερευνητική 
και βιωματική μάθηση, τροποποίηση του συστήματος χορήγησης απαλλαγής στο ΜτΘ κ.ά. Δύο
σημεία του διαλόγου παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς το θέμα αυτής της εργασίας:

• Η έμφαση στη θεώρηση του ΜτΘ ως μαθήματος «ταυτότητας και πολιτισμού» (βλ.
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, 2005). Σύμφωνα με αυτή τη θέση, τα 
μορφωτικά αγαθά του ΜτΘ παραπέμπουν στην ιστορία και πολιτιστική παράδοση του 
τόπου, όπως αυτή αναδύεται μέσα από τη γλώσσα, τους κώδικες επικοινωνίας και τα 
μνημεία πολιτισμού του (Καλαϊτζίδης, 2005). Οι θρησκευτικοί θεσμοί και συνακόλουθα η 
θρησκευτικότητα είναι περιοχές με πολιτιστικές διαστάσεις στον ιστορικό και κοινωνικό 
καμβά. Η θρησκευτικότητα έχει ενδιαφέρον ως πεδίο μελέτης και μάθησης στην 
εκπαίδευση στον βαθμό που η έκφρασή της επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνία 
και τον πολιτισμό. Για τους λόγους αυτούς, προβάλλεται η ανάγκη κατανόησης του οικείου 
θρησκευτικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ο δημιουργικός διάλογος με την πολιτισμική 
ετερότητα και το άνοιγμα προς οικουμενικές αξίες καθολικού κύρους (Γιαγκάζογλου, 2005∙
Δεληκωνσταντής, 2009).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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• Η έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση του ΜτΘ με κατεύθυνση τα πραγματικά βιώματα, 
τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών (Βασιλόπουλος, 
31993). Η θρησκευτική μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα μεταφοράς ή μετάδοσης 
έτοιμων γνώσεων γύρω από τους θρησκευτικούς θεσμούς και τη θρησκευτική «αυθεντία» 
αλλά περισσότερο ως προϊόν αλληλεπίδρασης, με στόχο την ανάπτυξη προσωπικής 
νοηματοδότησης και ταυτότητας. Ο Χρ. Βασιλόπουλος αναφέρει ότι «η θρησκευτική αγωγή 
θα πρέπει να είναι περισσότερο παιδοκεντρική και λιγότερο βιβλοκεντρική», 
επισημαίνοντας ότι αυτή η θέση «δηλώνει σεβασμό και προς την Αγία Γραφή και προς το 
μαθητή». Αυτή η πρόταση θρησκευτικής εκπαίδευσης, την οποία ονομάζει 
«απελευθερωτική θρησκευτική αγωγή», αντιμετωπίζει τον μαθητή ως ελεύθερο και 
υπεύθυνο πρόσωπο, σέβεται και αξιοποιεί τα προσωπικά βιώματα και τα χαρακτηριστικά 
ανάπτυξής του, συμβάλλει στην αποδέσμευσή του από προκαταλήψεις και παθογενείς 
στάσεις, όπως είναι η θρησκοληψία και ο φανατισμός, και αναπτύσσει κριτικό και 
οικουμενικό πνεύμα, καθώς και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης (Βασιλόπουλος, 2005).
Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη θεωρήσεις της νεώτερης ορθόδοξης θεολογίας για το ανθρώπινο 
πρόσωπο και την ετερότητα (Ζηζιούλας, 2005) καθώς επίσης αναλύσεις για τον απόλυτο 
σεβασμό και την ανάπτυξη της ελευθερίας του προσώπου του μαθητή στο ΜτΘ (ενδεικτικά: 
Τζούβαλη-Καριώτογλου, 2009). Αυτή η προσέγγιση είναι συμβατή και με τις νεώτερες 
θεωρίες για τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης σήμερα, οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα από τον παραπάνω διάλογο, καθώς και τις λοιπές εξελίξεις 
γύρω από το ΜτΘ και ιδιαιτέρως όσα θετικά στοιχεία εισήγαγε η προηγούμενη αναθεώρηση των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003).

Ως προς το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τα ζητήματα αυτά, εκτός από τις νέες θεωρίες 
μάθησης και διδακτικής καθώς και τις θεωρίες ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων (ενδεικτικά: 
Βρεττός & Καψάλης, 42009), χρειάζεται επιπρόσθετα να λαμβάνονται υπόψη: 

1. Θεωρίες για την ηθική και τη θρησκευτική ανάπτυξη των παιδιών. Οι παραδοσιακές 
προσεγγίσεις θεωρούσαν την ηθική καλλιέργεια των παιδιών ως συμμόρφωσή τους στις
καθιερωμένες ηθικές αρχές. Η θέση αυτή ανατράπηκε από τις νεώτερες γνωστικο-
αναπτυξιακές θεωρίες και κυρίως τον Piaget, o οποίος σύνδεσε την ηθική με την εν γένει 
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και διέκρινε στην παιδική ηλικία δύο βασικά στάδια, το 
στάδιο της ετερόνομης και το στάδιο της αυτόνομης ηθικής. Ο Kohlberg όρισε τρία επίπεδα 
(προσυμβατικό, συμβατικό, μετασυμβατικό) και αντίστοιχα έξι στάδια ανάπτυξης της 
ηθικής κρίσης των παιδιών: της ετερόνομης ηθικής, του ατομικισμού, της αμοιβαιότητας, 
της κοινωνικής συνείδησης, της νομικιστικής εσωτερίκευσης και της ηθικής ανάπτυξης 
αξιών καθολικού κύρους (Ματσαγγούρας, 2003̇̇∙ Elliot et al., 2008). Οι μελέτες των Gardner 
(1993) και Goleman (1997), για την πολλαπλή νοημοσύνη και την ηθική-συναισθηματική 
νοημοσύνη αντίστοιχα, έστρεψαν το σχετικό ενδιαφέρον στην ύπαρξη πολλαπλών ειδών 
νοημοσύνης. Σχετικά με το ψυχολογικό υπόβαθρο που προσδιορίζει τη θρησκευτική 
μάθηση δεν έχουμε συγκεκριμένα και έγκυρα ερευνητικά στοιχεία (Perselis, 1987∙
Περσελής, 2000) και συνήθως οι σχετικές θεωρήσεις ακολουθούν τις αναλύσεις για την 
ανάπτυξη της ηθικής συνείδησης.

2. Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων για την πολιτισμική ανάλυση. Δύο μοντέλα 
«πολιτισμικής ανάλυσης» είναι γνωστά, του Skilbeck και του Lawton, στα οποία βασική 
θέση είναι ότι «η παιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα είδος συνάντησης των εμπειριών του 
ατόμου με το περιεχόμενο και τις αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού» (Φλουρής, 2006).

3. Προσεγγίσεις της σύγχρονης θρησκειοπαιδαγωγικής για τους μορφωτικούς σκοπούς και το 
διδακτικό περιεχόμενο του ΜτΘ. Η ιδιομορφία της εκπαιδευτικής αποστολής του ΜτΘ σε 
συνάρτηση με τις σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις έχουν οδηγήσει τη θρησκειοπαιδαγωγική

 

 

επιστήμη σε γόνιμες εξελίξεις. Ήδη από τη δεκαετία του ’60, τόσο στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανιχνεύεται η τάση για μια σταδιακή 
μετάβαση από μια θρησκευτική εκπαίδευση κλειστού και ομολογιακού τύπου με 
κατηχητική στόχευση, σε πιο ανοικτές σκοποθεσίες, στο πλαίσιο ενός νεο-ομολογιακού 
μοντέλου ΜτΘ. Σταδιακά, εμφανίζονται και τάσεις που τονίζουν τη θρησκειολογική-
φαινομενολογική προσέγγιση. Στις μέρες μας, υπερβαίνεται τόσο η ομολογιακή όσο και η 
φαινομενολογική προσέγγιση, όπως αναπτύχθηκε κυρίως από τον Ninian Smart, και 
τονίζεται η ανάγκη της προσωπικής οικοδόμησης της θρησκευτικής μάθησης, η οποία
περιλαμβάνει κριτική κατανόηση και ανάπτυξη στάσεων και αξιών, σε ένα πλαίσιο 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης με βάση τα προσωπικά βιώματα και τις αναζητήσεις του 
μαθητή (βλ. σχετικά: Γριζοπούλου, 2002∙ Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013). Όπως εύστοχα 
έχει επισημανθεί, άλλο πράγμα είναι «διδάσκω τη Βίβλο» και άλλο «διδάσκω από τη 
Βίβλο» (Βασιλόπουλος, 2005). Μέσα από μια κονστρουκτιβιστική αντίληψη της μάθησης,
σήμερα, δίνεται έμφαση περισσότερο στο «πώς» παρά το «τι» της διδασκαλίας, ενώ ο
μαθητής μελετά τη θρησκευτικότητα σε συνάρτηση με τη δική του ζωή και όχι ως ένα 
εξωτερικό θεσμό ή μια αντικειμενοποιημένη-υπερβατική αλήθεια.

4. Σύγχρονες θεωρήσεις για τον γραμματισμό και την ανάπτυξη ταυτότητας. Με τον όρο 
«γραμματισμός» (literacy) δεν σημαίνονται απλά οι στοιχειώδεις γνωστικές ικανότητες που
είναι απαραίτητες στον σύγχρονο άνθρωπο, π.χ. γραφή και ανάγνωση, αλλά η εξοικείωσή 
του με συνθετότερους κώδικες κατανόησης και επικοινωνίας, σε ποικίλα πεδία και διάφορα 
επίπεδα, ώστε να μπορεί να αναπτύσσεται αρμονικά και να συνεργάζεται με άλλους 
ανθρώπους (Kalantzis & Cope, 2001). Ο θρησκευτικός γραμματισμός σχετίζεται με τον 
πολιτισμικό γραμματισμό και στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων συνύπαρξης είναι αναγνωρίσιμη πτυχή στους επιδιωκόμενους σύγχρονους 
πυλώνες της γνώσης, όπως αναφέρονται στην Έκθεση της Επιτροπής της UNESCO του 
1996 (UNESCO, 1999), καθώς προωθεί τις επιθυμητές δεξιότητες στην εκπαίδευση του 
21ου. Τέλος, στο σύγχρονο σχολείο που αλλάζει, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με ραγδαίες 
αλλαγές, η ανάπτυξη ταυτότητας θεωρείται ευθύνη της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ως 
αναγνώριση και κατανόηση τόσο του εαυτού όσο και της ετερότητας σε μια διαπολιτισμική 
διάσταση (Cummins, 2005).

2.3 Προσεγγίσεις των νέων ΠΣ Θρησκευτικών 
Στα Αναλυτικά Προγράμματα Θρησκευτικών του παρελθόντος, υπάρχουν στοιχεία γύρω από 

τις στοχεύσεις της ανάπτυξης ταυτότητας και του θρησκευτικού γραμματισμού, αν και 
απουσιάζουν οι ίδιες οι έννοιες. Στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003) αφενός ενισχύεται ο 
γνωσιακός/μαθησιακός χαρακτήρας του ΜτΘ και κατά συνέπεια η κατανόηση και η κατάρτιση σε 
θρησκευτικά θέματα αποτελεί βασικό άξονα της μάθησης και αφετέρου τονίζεται ο προσωπικός 
προβληματισμός και η κριτική επεξεργασία θρησκευτικών παραδοχών, στάσεων και αξιών από 
τους μαθητές.

Σύμφωνα με τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών, το ΜτΘ εντάσσει στη διδακτική διεργασία του τη 
διαμόρφωση ταυτότητας, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, τις ανησυχίες, τις 
αναζητήσεις και τις προσδοκίες της, καθώς επίσης τις θρησκευτικές και πολιτισμικές καταβολές 
των μαθητών. Η διαμόρφωση ταυτότητας έχει ως αφετηρία την κριτική κατανόηση της οικείας και 
στη συνέχεια της έτερης θρησκευτικότητας και του ιστορικού και πολιτισμικού πλαισίου τους και 
φθάνει στην ανάπτυξη στάσεων και αξιών σε επίπεδο θρησκευτικό, αξιακό, ηθικό, κοινωνικό 
(ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΛ, 2015). Το ΜτΘ στοχεύει στον «ελεύθερο και υπεύθυνο αυτοπροσδιορισμό της 
προσωπικής ταυτότητας των μαθητών, καθώς και στην ολόπλευρη (θρησκευτική, γνωστική, 
πνευματική, κοινωνική, ηθική, ψυχολογική, αισθητική και δημιουργική) ανάπτυξή τους» 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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(ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΔΓ, 22015). Το αίτημα για ανάπτυξη ταυτότητας λαμβάνει υπόψη αλλά και σέβεται 
την ύπαρξη ή μη ύπαρξη θρησκευτικής δέσμευσης στους μαθητές (ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΔΓ, 22015∙
ΥΠΑΙΘ/ΟΕΘΔΓ, 22015) και απευθύνεται σε όλους, είτε ακολουθούν μία θρησκεία είτε όχι 
(ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΛ, 2015). Η στόχευση αυτή είναι συμβατή και με την ορθόδοξη προσέγγιση για την 
ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου, η οποία θεωρείται απαραβίαστη. 

Ο θρησκευτικός γραμματισμός παρουσιάζεται ως βασική μορφωτική αποστολή του ΜτΘ.
Εξυπηρετεί ουσιώδεις και επίκαιρες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και είναι ιδιαίτερο μέρος 
ενός ευρύτερου πολυγραμματισμού ο οποίος στοχεύει στη δημιουργία ολόπλευρα καλλιεργημένων 
και συνειδητοποιημένων πολιτών. Ειδικότερα, αφορά στη μορφωτική εξοικείωσή τους με τους 
όρους του πολιτισμικού περιβάλλοντός τους, την κατανόηση και την κριτική ερμηνεία του, αλλά 
και τη διευκόλυνση της προσωπικής νοηματοδότησης στο πλαίσιο του θρησκευτικού και ηθικού 
προβληματισμού. Στοχεύει στην «κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με 
τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής που παρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες, 
εφαρμόζοντας μια διερευνητική, ερμηνευτική και διαλογική μαθησιακή προσέγγιση» 
(ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΔΓ, 22014). Επιπλέον, αποβλέπει στην ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών 
δεξιοτήτων οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ζουν αρμονικά και δημιουργικά στο κοινωνικό 
περιβάλλον τους, στις σημερινές σύνθετες κοινωνικές δομές. Αν και ο σχεδιασμός των νέων ΠΣ
δεν υπήρξε ενιαίο έργο, ο θρησκευτικός γραμματισμός από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, έχει 
ενιαία κατεύθυνση με αλληλένδετες φάσεις. Στο Δημοτικό προτείνεται μια πρώτη απόπειρα 
κατανόησης της θρησκείας, μέσα από την ανίχνευση κυρίως των εξωτερικών συμβόλων της, με
βάση τα ενδιαφέροντα και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των παιδιών. Στο Γυμνάσιο 
εντάσσονται ερμηνευτικές προσεγγίσεις της θρησκείας και του πολιτισμού που αυτή παρήγαγε 
ιστορικά, με έμφαση στη ζωή, την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό που σάρκωσαν ο 
Χριστιανισμός και οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις του κόσμου (ΥΠΑΙΘ/ΠΣΘΔΓ, 22014). Στο 
Λύκειο ακολουθούν κριτικές διερευνήσεις της θρησκευτικότητας και ο διάλογός της με το σήμερα, 
τον πολιτισμό, την επιστήμη, την κοινωνία, τον άνθρωπο. Επίσης, στο Λύκειο δίνεται έμφαση 
περισσότερο στη «γραμματική» της θρησκευτικότητας, δηλ. στους ανθρώπινους θρησκευτικούς 
κώδικες και στο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των θρησκευόμενων και όχι τόσο στη μελέτη των 
θεσμικών εκφράσεων της θρησκείας (ΥΠΟΠΑΙΘ/ΠΣΘΛ, 2015∙ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΟΕΘΛ, 2015). 
Πρόκειται για μια κλιμακωτή μετάβαση από το στάδιο της κατανόησης βασικών διαστάσεων και 
χαρακτηριστικών της θρησκευτικότητας (Δημοτικό) στην ερμηνευτική κατανόηση (Γυμνάσιο) και
τελικά στην κριτική διερεύνησή της (Λύκειο). 

2.4 Πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣ Θρησκευτικών Δημοτικού-Γυμνασίου
Από το 2011, το νέο ΠΣΘΔΓ εφαρμόστηκε πιλοτικά σε αριθμό επιλεγμένων ανά την Ελλάδα 

σχολείων. Το νέο ΠΣΘΛ δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη, εφόσον η εκπόνησή του μόλις ολοκληρώθηκε.
Η πιλοτική εφαρμογή του νέου ΠΣ στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αναμφισβήτητα, παρουσίασε 
ελλείψεις και προβλήματα, εξαιτίας της ανεπαρκούς ενημέρωσης και στήριξης των εκπαιδευτικών, 
οι οποίοι ύστερα από σχετικά σύντομη επιμόρφωση κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα 
τροποποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά σε όλες τις τάξεις, χωρίς μεταβατικό στάδιο. Η 
πιλοτική εφαρμογή μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί με τρόπο έγκυρο και αντικειμενικό και 
προφανώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών του 
θρησκευτικού γραμματισμού και της ανάπτυξης ταυτότητας.

Σε γενικές γραμμές, οι συντονιστές των επιμορφωτικών δράσεων καταγράφουν θετικές 
εντυπώσεις των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος σε αυτές, καθώς επίσης ότι οι μαθητές 
υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τις νέες διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που 
προωθεί το ΠΣ στο πλαίσιο της πολυτροπικής διδασκαλίας (Βαλλιανάτος, 2013).
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Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή της αρχικής δημοσίευσης παρουσιάστηκε πλήθος 
επικριτικών δημοσιευμάτων, κυρίως από θεολογικούς κύκλους, τα οποία ξεκινώντας από 
διαφορετικές θεωρήσεις σχετικά με το μοντέλο οργάνωσης του ΜτΘ απέρριπταν κάθε αλλαγή στα 
ισχύοντα (ενδεικτικά: Ένωση Θεολόγων Νομού Λέσβου, 2012). Ταυτόχρονα, είδαν το φως της 
δημοσιότητας απόψεις οι οποίες με παιδαγωγικούς όρους συζητούσαν κριτικά τα θετικά στοιχεία 
της πρότασης (ενδεικτικά: Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013). 

3 Συμπεράσματα 

• Τα νέα ΠΣ Θρησκευτικών (2011-15) αξιοποιούν στοιχεία από τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003), των 
οποίων είναι συνέχεια, και ταυτόχρονα εισάγουν πολλά καινοτομικά στοιχεία, στη δομή και 
το περιεχόμενό τους και κυρίως νέα διδακτική μεθοδολογία.

• Δύο βασικοί σκοποί οι οποίοι διαπερνούν τα νέα ΠΣ είναι ο θρησκευτικός γραμματισμός 
και η ανάπτυξη ταυτότητας. Τα νέα ΠΣ αποτελούν μια νέα πρόταση θρησκευτικού 
γραμματισμού, η οποία κατά τους συντάκτες παρακολουθεί τις εξελίξεις της σύγχρονης 
θρησκειοπαιδαγωγικής και στοχεύει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 
μέσα από διαδικασίες μαθησιακής αλληλεπίδρασης.

• Οι δύο σκοποί συνταιριάζουν νεωτερικές και μετανεωτερικές προσεγγίσεις της 
θρησκευτικής αγωγής, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το πολιτισμικό περιβάλλον 
τους και ταυτόχρονα την καλλιέργεια προσωπικής νοηματοδότησης και ανάπτυξη 
προσωπικής ταυτότητας, μέσα από την κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών μορφωτικών 
αγαθών. 

• Επίκεντρο του θρησκευτικού γραμματισμού και της ανάπτυξης ταυτότητας στα νέα ΠΣ 
είναι οι εμπειρίες, οι προβληματισμοί και οι προσδοκίες των μαθητών οι οποίοι 
διευκολύνονται να διαμορφώσουν προσωπικές στάσεις. Ο θρησκευτικός γραμματισμός,  ως 
ιδιαίτερη πτυχή ενός ευρύτερου πολυ-γραμματισμού, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη 
προϋπόθεση για την προαγωγή της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού και της 
συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων.  

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των νέων ΠΣ -μετά την οποία θα είναι εφικτή η 
ολοκληρωμένη αποτίμησή τους ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς- είναι η παραγωγή 
κατάλληλου διδακτικού υλικού όπου χρειάζεται ή προβλέπεται, η επαρκής επιμορφωτική 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών και η συνεργασία τους σε όλα τα στάδια της εφαρμογής.
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Περίληψη
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από 

τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδακτική πρακτική και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
το περιεχόμενο και τις στρατηγικές διδασκαλίας. Η εργασία αυτή παρουσιάζει συνοπτικά την 
εξέλιξη των Α.Π. από την εποχή της μεταπολίτευσης ως τις μέρες μας. Επιδιώκει να αναδείξει τον 
τρόπο που αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία/ μάθηση μέσα από τη διαχείριση της ύλης, τη 
στοχοθεσία, τη μεθοδολογία, τα εποπτικά μέσα, την αξιολόγηση του μαθητή. Παράλληλα, εστιάζει 
στο ρόλο του εκπαιδευτικού στο ΑΠ. και συγκεκριμένα στα  περιθώρια αυτονομίας που παρέχονται 
από το ΑΠ. στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτά κυμαίνονται από την απλή συμμόρφωση στο ρόλο 
του παθητικού δέκτη των αποφάσεων των σχεδιαστών του Α.Π.Σ. ως και την ουσιαστική του 
εμπλοκή και παρέμβαση σε αυτό. Επίσης, γίνεται αναφορά στους στρατηγικούς στόχους μάθησης 
και στην καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων (key skills) που εμπεριέχονται στα κείμενα Διεθνών 
Οργανισμών και οδηγούν σε γόνιμη αμφισβήτηση παγιωμένων αντιλήψεων σχετικά με τη 
διδακτική /μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, εστιάζει στο σύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού σ΄ ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου επιβάλλεται η διδακτική ικανότητα να συνδυαστεί με 
ποικιλία γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που θα τον οδηγήσουν σε παιδαγωγική αυτονομία.

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τεχνοκρατικό μοντέλο, αυτονομία
εκπαιδευτικού,  Τ.Π.Ε., δια βίου μάθηση, κονστρουκτιβισμός.

1 Εισαγωγή
Οι ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης  καθιστούν αναγκαία μια 

νέα προσέγγιση στη γνώση. Οι κοινωνικές και  οικονομικές εξελίξεις στη πολυπολιτισμική 
κοινωνία  της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) δημιουργούν το πλαίσιο μιας νέας 
πραγματικότητας. Η νέα αυτή μεταβιομηχανική κοινωνία ονομάστηκε «κοινωνία της γνώσης» 
(Bell,1976). Στις απαιτήσεις της πραγματικότητας αυτής οφείλει ν’ ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό  
σύστημα αλλά και ο κάθε εκπαιδευτικός.

Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί το ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με την εξέλιξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

2 Η ελληνική πραγματικότητα

2.1 Ορισμός
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον 

εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδακτική πρακτική και του δίνει κατευθυντήριες γραμμές για το τι 
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τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδακτική πρακτική και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
το περιεχόμενο και τις στρατηγικές διδασκαλίας. Η εργασία αυτή παρουσιάζει συνοπτικά την 
εξέλιξη των Α.Π. από την εποχή της μεταπολίτευσης ως τις μέρες μας. Επιδιώκει να αναδείξει τον 
τρόπο που αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία/ μάθηση μέσα από τη διαχείριση της ύλης, τη 
στοχοθεσία, τη μεθοδολογία, τα εποπτικά μέσα, την αξιολόγηση του μαθητή. Παράλληλα, εστιάζει 
στο ρόλο του εκπαιδευτικού στο ΑΠ. και συγκεκριμένα στα  περιθώρια αυτονομίας που παρέχονται 
από το ΑΠ. στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτά κυμαίνονται από την απλή συμμόρφωση στο ρόλο 
του παθητικού δέκτη των αποφάσεων των σχεδιαστών του Α.Π.Σ. ως και την ουσιαστική του 
εμπλοκή και παρέμβαση σε αυτό. Επίσης, γίνεται αναφορά στους στρατηγικούς στόχους μάθησης 
και στην καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων (key skills) που εμπεριέχονται στα κείμενα Διεθνών 
Οργανισμών και οδηγούν σε γόνιμη αμφισβήτηση παγιωμένων αντιλήψεων σχετικά με τη 
διδακτική /μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, εστιάζει στο σύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού σ΄ ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου επιβάλλεται η διδακτική ικανότητα να συνδυαστεί με 
ποικιλία γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που θα τον οδηγήσουν σε παιδαγωγική αυτονομία.

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τεχνοκρατικό μοντέλο, αυτονομία
εκπαιδευτικού,  Τ.Π.Ε., δια βίου μάθηση, κονστρουκτιβισμός.

1 Εισαγωγή
Οι ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης  καθιστούν αναγκαία μια 

νέα προσέγγιση στη γνώση. Οι κοινωνικές και  οικονομικές εξελίξεις στη πολυπολιτισμική 
κοινωνία  της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) δημιουργούν το πλαίσιο μιας νέας 
πραγματικότητας. Η νέα αυτή μεταβιομηχανική κοινωνία ονομάστηκε «κοινωνία της γνώσης» 
(Bell,1976). Στις απαιτήσεις της πραγματικότητας αυτής οφείλει ν’ ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό  
σύστημα αλλά και ο κάθε εκπαιδευτικός.

Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί το ρόλο του εκπαιδευτικού σε σχέση με την εξέλιξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

2 Η ελληνική πραγματικότητα

2.1 Ορισμός
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον 

εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδακτική πρακτική και του δίνει κατευθυντήριες γραμμές για το τι 

και πώς πρέπει να διδάξει (Βρεττός & Καψάλης,1997). Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος 
curriculum που προϊδεάζει για ένα ευρύτερο περιεχόμενο: εκτός από τους γενικούς σκοπούς της 
διδασκαλίας και τη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται και πολλά άλλα στοιχεία όπως οι  ειδικοί στόχοι 
του κάθε μαθήματος, η μέθοδος, τα μέσα διδασκαλίας, οι ερωτήσεις αξιολόγησης των μαθητών 
αλλά και οδηγίες για το διδάσκοντα, αποτελεί δηλ., ένα πλήρη οδηγό διδασκαλίας (Φλουρής,
2005).

2.2 Η συνέπεια στην εφαρμογή του Α.Π.
Ο βαθμός της συνέπειας που πρέπει να επιδείξει ο εκπαιδευτικός στην εφαρμογή του 

Αναλυτικού Προγράμματος σχετίζεται με το εκπαιδευτικό μοντέλο που επικρατεί σε κάθε 
δεδομένη κοινωνία και εποχή. Κυμαίνεται από την απλή διεκπεραίωση του «τεχνοκρατικού 
μοντέλου» (Κουτσελίνη, 2009) που παραπέμπει στην Επιστημονική Διοίκηση (Taylor,1911,
Ρέππα,2008) και εμπεδώνεται με την υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις
(Θεοφιλίδης,2012) μέχρι και το διαδραστικό/ κριτικό μοντέλο (Snyder ,1992, στον Νεοφύτου).
Αυτό παραπέμπει στην κριτική παιδαγωγική (Freire,1972) και επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόμενους να καθορίσουν δικούς τους στόχους  μέσα σε μια αέναη διαδικασία κριτικής 
αναδόμησης που οδηγεί τους συμμετέχοντες στη χειραφέτηση. Ανάμεσα στα δύο άκρα συναντάται 
το συναλλακτικό μοντέλο που επικεντρώνεται στον ερευνητικό ρόλο του εκπαιδευτικού 
(Stenhouse, 1975) και επιτρέπει παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά συστήματα που 
χαρακτηρίζονται από σημαντικό βαθμό αποκέντρωσης .

2.3 Τα Α.Π. της Ελλάδας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτά
Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας ,τα Αναλυτικά 

προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) από τη Μεταπολίτευση ως το 1997 ακολουθούσαν το τεχνοκρατικό 
μοντέλο. Αποτελούσαν ολοκληρωμένες προτάσεις ως προς το περιεχόμενο και  τις θεματικές 
ενότητες της διδακτέας ύλης, τον ανελαστικό προγραμματισμό της διδασκαλίας, τη μέθοδο  
διδασκαλίας, τα μέσα , τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Αντιμετώπιζαν τη μάθηση ως 
συσσώρευση γνώσεων και βασίζονταν στην παραδοχή του θετικιστικού παραδείγματος και του 
ορθού λόγου (Χατζηγεωργίου, 2012). Αδυναμίες τους θα μπορούσαν να θεωρηθούν  η υπερβολική 
έμφαση στην αποστήθιση γνώσεων, η ασάφεια στη στοχοθεσία, οι γενικόλογες διακηρύξεις για 
αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Plank, 1998).

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο  εκπαιδευτικός δε συμμετέχει ούτε στο σχεδιασμό ούτε στην 
ανάπτυξη/σύνταξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων και ο  ρόλος του περιορίζεται στην κατά 
γράμμα εφαρμογή  των οδηγιών των «ειδικών». Διαφαίνεται η απαίτηση για συμμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στο ρόλο του παθητικού δέκτη των αποφάσεων των σχεδιαστών του ΑΠΣ που 
λειτουργούν ως «νομοθέτες» (Κουτσελίνη, 2009). Η θεωρητική βάση του συγκεκριμένου μοντέλου 
συναρτά τη διδακτική επάρκεια με την απόκτηση συνόλου δεξιοτήτων και τεχνικών μέσα από τις 
διαδικασίες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Θεοφιλίδης, 2012).

Επόμενος σταθμός στην εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι οι 
αλλαγές της περιόδου 1997-2003 κατά την οποία έγινε προσπάθεια ν’ αποκτήσουν  τα Α.Π.Σ. 
ευέλικτο χαρακτήρα προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί η διδασκαλία/ μάθηση ως δημιουργική 
καλλιέργεια και όχι ως συσσώρευση γνώσεων, συχνά αναφομοίωτων και αποσπασματικών. Στο 
πλαίσιο αυτό προωθήθηκε το 1997 το  Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) για όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Το 2003 εγκαινιάστηκε η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης , μέσα 
από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  και επιχειρήθηκε η 
σύνδεση κάποιων γνωστικών αντικειμένων που ως τότε διδάσκονταν ως εντελώς ξεχωριστά 
αντικείμενα. Ο στόχος ήταν να εξαλειφθεί η αποσπασματικότητα της γνώσης αλλά και οι 
επικαλύψεις προκειμένου να κερδηθεί διδακτικός χρόνος. Σύμφωνα με τις διακηρυγμένες 
προθέσεις των εισηγητών του ΔΕΠΠΣ βασικό στόχο της αλλαγής αποτελούσε και η διασφάλιση 
μεγαλύτερης αυτονομίας στον εκπαιδευτικό.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

270

Οι συνέπειες και για τις δύο παραπάνω εκδοχές των Αναλυτικών Προγραμμάτων (1976-1997
και 1997-2003), παρά τις όποιες εξαγγελίες, είχαν πολλές ομοιότητες για τους εκπαιδευτικούς: 
τεχνοκρατικό μοντέλο επιμόρφωσης (Θεοφιλίδης,2012) με παρακολούθηση εισηγήσεων που 
δίνονταν από τους ειδικούς/εμπειρογνώμονες σε εκπαιδευτικούς που «δεν ξέρουν», που είναι 
«αδαείς». Οι εκπαιδευτικοί αποκλείστηκαν από οποιαδήποτε πρωτοβουλία, αμφισβήτηση 
στρατηγικών ή έστω έκφραση γνώμης. Υιοθετήθηκαν απόψεις και πρακτικές που προκύπτουν από 
τη θεωρία της Επιστημονικής Διοίκησης που περιλαμβάνει την αυστηρή εποπτεία, το συντονισμό, 
τον έλεγχο (Hoy & Miskel, 2008). Παραπέμπει στο μοντέλο του Taylor (αύξηση παραγωγικότητας, 
ορθολογικός καταμερισμός εργασιών, οριοθετημένες σχέσεις εντολών/ ευθυνών/ εξουσίας) για την 
αποφυγή οποιωνδήποτε παρεκκλίσεων. Οι αλλαγές που προωθούνταν από τους ειδικούς του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είχαν το χαρακτήρα της επιβολής από πάνω προς τα κάτω (up to
bottom) αφήνοντας έξω τους μάχιμους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν συλλήβδην «ανώριμοι, 
παθητικοί, απαθείς»  (Argyris,1957).

Ακολούθησε σειρά επιμορφώσεων με σκοπό να πειστούν οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν 
τις καινούριες μεθόδους διδασκαλίας . Ο λογική που επικράτησε σε αυτές τις επιμορφώσεις  που 
έγιναν στα Π.Ε.Κ. ήταν η ομογενοποίηση (Taylor,1911) των εκπαιδευτικών. Παραγνωρίστηκε η 
ατομική διδακτική θεωρία, δηλαδή το σύνολο των αντιλήψεων και πεποιθήσεων για τη φύση του 
μαθητή, τη φύση της γνώσης, τη διδακτική και παιδαγωγική σχέση, τη λειτουργία της αξιολόγησης
(Eisner,1985) κ. ά. Αγνοήθηκε η προσωπική πορεία και το επαγγελματικό ιστορικό, τα κίνητρα , η 
παρώθηση των εκπαιδευτικών, η ετοιμότητα για προώθηση των προτάσεων των ειδικών. Σε 
δεύτερη φάση, αντιμετωπίστηκαν και οι μαθητές σαν ένα ομοιογενές σύνολο , έτοιμο να δεχτεί τις 
ίδιες διδακτικές μεθόδους , να υλοποιήσει τους ίδιους στόχους(product-oriented curriculum,
Tyler,1949), να αξιολογηθεί με ενιαία δοκίμια αξιολόγησης ερήμην των ατομικών διαφορών που 
απορρέουν και από τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης (Gardner,1983) .

Το θέμα των ΑΠ επανήλθε το Μάρτη του 2010 όταν η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων υπέβαλε το σχέδιο για τη δημιουργία ενός Νέου Σχολείου. Στο 
πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε αλλαγή των σχολικών βιβλίων με το αιτιολογικό ότι τα υπάρχοντα 
προωθούν την απομνημόνευση και όχι την ουσιαστική μάθηση. Ασκήθηκε κριτική και στα 
διδακτικά εγχειρίδια που είχαν δημιουργηθεί στην πενταετία από την εφαρμογή των ΔΕΠΠΣ  γιατί, 
ανάμεσα σε άλλα, δεν έδωσαν αυτονομία στον εκπαιδευτικό αλλά απαίτησαν τη «συμμετοχή» του 
σε προειλημμένες αποφάσεις . Στο σχέδιο δράσης για το Νέο Σχολείο ενυπάρχει η αμφισβήτηση 
των ΔΕΠΠΣ με το αιτιολογικό ότι οδηγούν στο σχολείο του καταναγκασμού από το οποίο 
απουσιάζει η χαρά της μάθησης, της έρευνας , της ανακάλυψης, της δημιουργίας. Το πρόγραμμα 
είναι υπερφορτωμένο και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον γεμάτο άγχος, 
απαξίωση και επιφυλακτικότητα απέναντι στην καινοτομία (Σαΐτης,2000). Ο ρόλος τους 
περιορίζεται σε ρόλο απλών διεκπεραιωτών εντολών και κατευθύνσεων. 

Σύμφωνα με τις προθέσεις των εισηγητών του Νέου Σχολείου οι νέες γενιές πρέπει να 
στηριχτούν σε αρχές και αξίες που στηρίζονται στον ανθρωπισμό, στη δια βίου μάθηση, στην 
ενεργό  συμμετοχή  στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής να ασκείται 
στη χρήση της γλώσσας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης(Σαλβαράς και Σαλβαρά,2011) μέσα 
στο κοινωνικό πλαίσιο (η γνώση είναι κοινωνική κατασκευή,Vygotsky,1994), στη γλωσσομάθεια, 
στα ΤΠΕ, στην προσωπική ανακάλυψη της γνώσης (Vygotsky,1991), να γίνεται 
συνειδητοποιημένος  Έλληνας πολίτης και πολίτης του κόσμου. Να ενδυναμώνει την ελληνική 
ταυτότητα και συνείδηση με βάση τις αξίες της συλλογικότητας, και της αλληλεγγύης, το σεβασμό 
και την αναγνώριση των άλλων, να νιώθει υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, να 
μαθαίνει να ζει και να προοδεύει μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα και έξω 
από τη χώρα.

Στην πραγματικότητα, οι ικανότητες που πιστεύεται ότι  θα αναπτύξουν οι μαθητές στο Νέο 
Σχολείο αποτελούν μια αναδιατύπωση των οκτώ ικανοτήτων της ευρωπαϊκής «Σύστασης για τις 
Ικανότητες Κλειδιά» του 2006 που αναφέρονται στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 
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σε προειλημμένες αποφάσεις . Στο σχέδιο δράσης για το Νέο Σχολείο ενυπάρχει η αμφισβήτηση 
των ΔΕΠΠΣ με το αιτιολογικό ότι οδηγούν στο σχολείο του καταναγκασμού από το οποίο 
απουσιάζει η χαρά της μάθησης, της έρευνας , της ανακάλυψης, της δημιουργίας. Το πρόγραμμα 
είναι υπερφορτωμένο και οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον γεμάτο άγχος, 
απαξίωση και επιφυλακτικότητα απέναντι στην καινοτομία (Σαΐτης,2000). Ο ρόλος τους 
περιορίζεται σε ρόλο απλών διεκπεραιωτών εντολών και κατευθύνσεων. 

Σύμφωνα με τις προθέσεις των εισηγητών του Νέου Σχολείου οι νέες γενιές πρέπει να 
στηριχτούν σε αρχές και αξίες που στηρίζονται στον ανθρωπισμό, στη δια βίου μάθηση, στην 
ενεργό  συμμετοχή  στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής να ασκείται 
στη χρήση της γλώσσας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης(Σαλβαράς και Σαλβαρά,2011) μέσα 
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Συνόδου Κορυφής της Λισαβόνας. Στο σχέδιο για το Νέο Σχολείο κυριαρχεί η λογική της στροφής 
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Το νέο   πρόγραμμα είναι στοχοκεντρικό (ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων), 
ενιαίο, συνεκτικό (από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο) και συνοπτικό-η συνοχή και η 
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κάθε μαθήματος συνοδευόμενων από οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς (μεθοδολογία και διδακτικά 
παραδείγματα) καθώς και διδακτικού υλικού (Μαυρογιώργος, στο Γκότοβος,  Μαυρογιώργος, , 
Παπακωνσταντίνου , 2000).  Στη διαδικασία εκπόνησης θα συμμετέχουν τα σχολεία όπου τα 
προγράμματα θα εφαρμοστούν πιλοτικά. Για το υπόλοιπο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας θα 
γίνει προγραμματισμός ενημερωτικών συναντήσεων προκειμένου να κατατοπιστούν για την 
αναγκαιότητα της προώθησης αλλαγής.

3 Τα διεθνή δεδομένα

3.1 Το περιεχόμενο
Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο αποφαίνονται ότι η όλη 

εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να αναλώνεται στη συσσώρευση γνώσεων με τη μορφή 
ταμιακών καταθέσεων, στην αποστήθιση των μοναδικών σωστών απαντήσεων αλλά στο 
σχεδιασμό κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος (Ξωχέλλης, 2006)  για τη μετάδοση βασικών 
γνωστικών στοιχείων ανά επιστήμη και την  καλλιέργεια πληθώρας δεξιοτήτων (Bransford,
Franks,Vyr, & Sherwood, 1989). Σχετικές εκπαιδευτικές πολιτικές εμπεριέχονται στη «Σύσταση 
για τις ικανότητες-κλειδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU, 1996), κείμενα Διεθνών Οργανισμών 
(π.χ. ΟΟΣΑ, PISA), τις εκθέσεις της Σύμπραξης των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων Ευρώπης 
(CIDREE, 2004, 2008), και αρκετές διεθνείς έρευνες ( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).

Στη Σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας υιοθετήθηκαν τρεις στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι – με 
τις υποδιαιρέσεις τους- αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης με την ενίσχυση της 
δια βίου μάθησης (life- long learning) αλλά και με την πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού 
εκπαιδευομένων σε αυτήν (Grudy,1987). Παρά τις όποιες θετικές προθέσεις των εισηγητών , 
σύμφωνα με έρευνες του PISA (Programme International Student Assessment) δεν παρατηρήθηκε 
αύξηση του ποσοστού των μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ με 
βάση τις ίδιες έρευνες αυξήθηκε η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Ωστόσο, ο 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

272

διαγωνισμός PISA έχει δεχτεί έντονη κριτική. Σύμφωνα με τους επικριτές του δίνει έμφαση στο 
αποτέλεσμα, στο τελικό προϊόν παραγνωρίζοντας την πορεία της σκέψης, τη διαδικασία 
ανακάλυψης  της γνώσης, τις αναδομήσεις και τους μετασχηματισμούς που προκαλεί στο μυαλό 
του μαθητή η γνωστική σύγκρουση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι μετρήσιμη και 
αποδείξιμη.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δια βίου μάθησης προκρίθηκε η καλλιέργεια οκτώ βασικών 
ικανοτήτων (key skills) που αποτελούν το συνδυασμό γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων αναγκαίων 
για την προσωπική ολοκλήρωση του ευρωπαίου ενεργού πολίτη (Θεοφιλίδης,2012) που 
υποβοηθούν την κοινωνική ένταξη και απασχόληση:

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία
4. Ψηφιακή ικανότητα
5. Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn)
6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη
7. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

3.2 Οι προθέσεις
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο στόχος των ΑΠ είναι όχι η απομνημόνευση γνώσεων,

συχνά ξεπερασμένων αλλά η απόκτηση ικανοτήτων για αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση , επικοινωνία, 
θετική στάση απέναντι στη δια βίου μάθηση.

Ανάλογη στάση υποδεικνύουν και οι τέσσερις πυλώνες της UNESCO : Μαθαίνοντας πώς να 
αποκτούμε τη γνώση, Μαθαίνοντας πώς να πράττουμε, Μαθαίνοντας να ζούμε με τους άλλους, 
Μαθαίνοντας να υπάρχουμε. ( Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, 
υπό την προεδρία του Jacques Delors, 1996). Από τους πυλώνες αυτούς προκύπτει η ανάγκη 
άμεσης και ουσιαστικής αλλαγής στον τρόπο αντιμετώπισης της γνώσης , του μαθητή αλλά και 
αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Αυτό συνεπάγεται ένα πρόγραμμα σπουδών που θα 
υποβοηθά στην ανάπτυξη της φαντασίας , της δημιουργικότητας, στην εμπέδωση παγκόσμια 
κοινών αξιών αλλά και θα υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου: 
ικανότητα επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, προσωπικής δέσμευσης και υπευθυνότητας.( A Proposed 
Framework for Renewing Curriculum in Light of Pillars of Learning, 2000) .

3.3 Οι επιδράσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  και η αντίσταση στην αλλαγή
Τα διεθνή κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα και εξελίξεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η 

πολυπολιτισμική κοινωνία, η «κοινωνία της γνώσης» (Θεοφιλίδης, 2012)., η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που θεωρούνται προαπαιτούμενες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, το καταναλωτικό πρότυπο και 
οι επιπτώσεις  του στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ,  η ανομοιογένεια του μαθητικού 
πληθυσμού επιβάλλουν καινούριες προσεγγίσεις στη σύνταξη των Α.Π. (Tomlinson,1999). Και ενώ 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που συντελούνται 
καθημερινά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης  και αφορούν όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δράσης ωστόσο δηλώνουν αδυναμία στην κατανόηση της αναγκαιότητας της αλλαγής στα 
εκπαιδευτικά δεδομένα (Κουλαϊδής, 2005).

Τα προβλήματα που συναντώνται κατά τη σύνταξη και εφαρμογή των ΑΠΣ διαχρονικά,
είναι η ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, η κυριαρχία της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής 
διδασκαλίας (Μπαγάκης,2007), το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, η απώλεια προγραμματισμένων 
διδακτικών ωρών. Παράλληλα, η μονοκρατορία του διδακτικού εγχειριδίου, η μη αξιοποίηση 
ψηφιακών βιβλιοθηκών και e- book, οι ασκούμενες πιέσεις από ιδεολογικο-πολιτικούς παράγοντες, 
η ελλιπής κατάρτιση και η σύντομη μαζική επιμόρφωση, η έμφαση στις ικανότητες 
απομνημόνευσης των μαθητών συνθέτουν ένα σκηνικό που αντιστέκεται σθεναρά στην υιοθέτηση 
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αλλαγών (Μπαγάκης,2005). Αν στα προηγούμενα προστεθεί και η αμηχανία των εκπαιδευτικών 
μπροστά στο ενδεχόμενο να κληθούν να παράξουν οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό, να σχεδιάσουν 
σενάρια διδασκαλίας, να εκμεταλλευτούν τα εργαστήρια της πληροφορικής για να οδηγήσουν τους 
μαθητές σε διερευνητική /ανακαλυπτική μάθηση ή σε εποικοδόμηση της γνώσης (Παρθένης,
Σαλβαράς,2011) τότε συμπληρώνεται η εικόνα του αντιπροσωπευτικού μέσου όρου των 
εκπαιδευτικών. Εξάλλου η άκαμπτη εφαρμογή έτοιμων διδακτικών συνταγών (γνωστικών στόχων, 
μεθοδολογικής προσέγγισης, αξιολόγησης) λειτουργεί εφησυχαστικά και συχνά αποτελεί και 
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αποφευχθούν νέες ανισότητες , νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και να προωθηθούν νέες 
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να συνδυάσει τη διδακτική του αντικειμένου με δεξιότητες χειρισμού Η/Υ ή διαδραστικών πινάκων
(Kalantzis,2011). Υπάρχει η δυνατότητα για ουσιαστική και αυτόνομη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη δημιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού και καταργείται «το άλλοθι» 
του αυστηρά προκαθορισμένου πλαισίου των παλιότερων Α.Π.. Σε αυτή τη βάση ,κρίνεται 
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παιδαγωγικά αποφάσεις» και να οδηγούνται σε «συνειδητή και υπεύθυνη δράση» (Νεοφύτου,
2011) μέσα από την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

3.5 Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες στα Α.Π. και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτές
Μια από τις παιδαγωγικές θεωρίες που αξιοποιούν τα Α.Π. είναι αυτή του εποικοδομισμού/ 

κονστρουκτιβισμού. Η θεμελιώδης παραδοχή του κονστρουκτιβισμού είναι ότι οι άνθρωποι  
χτίζουν ενεργά τη γνώση για τον κόσμο οικοδομώντας πνευματικά πλαίσια προκειμένου να 
κατανοήσουν το περιβάλλον τους βρίσκει εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα (Hargreaves, 
2003)..Αυτό σημαίνει την ενεργητική προσπάθεια του ατόμου να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τον 
κόσμο. Η απόκτηση της γνώσης είναι κοινωνική υπόθεση. Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
βρίσκει εφαρμογή στην εκπαίδευση  μέσα από την κονωνικοπολιτισμική θεωρία του  Vygotsky
(1978) που δίνει έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και υποδεικνύει τη δημιουργία 
μαθησιακού περιβάλλοντος πλούσιου σε κοινωνικά ερεθίσματα. Επίσης, ο πρωτοπόρος της 
έρευνας γύρω από τη δυναμική της ομάδας Kurt Lewin (1947) επικεντρώνει τη θεωρία του στην 
αλληλεπίδραση ατόμου – περιβάλλοντος. Σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται και η προσέγγιση της 
ενεργητικής μάθησης του Dewey (1980) αλλά και η θεωρία του Bruner (1996) για την προσωπική 
ανακάλυψη της γνώσης από το μαθητή. Τέλος, οι «κοινότητες μάθησης» (Wenger , 1998),
αποτελούν μια αξιόλογη παιδαγωγική πρόταση καθώς χαρακτηρίζονται από κατανεμημένο έλεγχο, 
συλλογική ταυτότητα, δέσμευση στην από κοινού απόκτηση της γνώσης, είναι  ευέλικτες, θέτουν 
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υπό διαπραγμάτευση μαθησιακές δραστηριότητες  και προωθούν υψηλά επίπεδα διαλόγου 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.

Οι παραπάνω παιδαγωγικές θεωρίες οδηγούν σε χρήσιμες διαπιστώσεις για την εκπαιδευτική 
διαδικασία καθώς επιβάλλουν αλλαγές στα Α.Π. οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των 
«ρυθμιστικών» αλλά και «δομικών» για τη συνολική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
(Plank,1988). Τέτοιες αλλαγές προτείνονται στο σχέδιο για το Νέο Σχολείο προκειμένου να 
προωθηθεί η βιωματική μάθηση, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες για 
την εποικοδόμηση της γνώσης (Σαλβαράς,2011) και στο σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης, 
η αξιοποίηση των ΤΠΕ η εξατομίκευση και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2006),
η μάθηση σε αυθεντικά περιβάλλοντα.

Στην παρούσα φάση επανεξετάζεται  –σε μια προσπάθεια βελτίωσης και 
επαναπροσδιορισμού- η συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι εκπαιδευτικοί 
βρίσκονται σε αναμονή εξελίξεων που προϋποθέτουν (σύμφωνα με τις δηλωμένες προθέσεις του 
νέου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) τη συνεκτίμηση των απόψεων όλων 
των πλευρών (Κατσαρού, Δεδούλη, 2008), τη συστηματική καταγραφή τους, το δημόσιο διάλογο 
με όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες και την εμπλοκή τους στη  λήψη συναινετικών αποφάσεων που 
θα αναβαθμίσουν  την εκπαιδευτική διαδικασία (Mc Laughlin & Talbert,1993).

3.6 Συμπέρασμα
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  θα πρέπει πέρα από τις ευρωπαϊκές  επιδράσεις που 

δέχονται να εναρμονίζονται με το ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο. Να εμπλέκουν ενεργά τους 
εκπαιδευτικούς (Taba,1962) σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της ανάπτυξής τους. Να 
δημιουργούν  ένα εκπαιδευτικό/μαθησιακό περιβάλλον αυτονομίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς 
όσο και για τους μαθητές προκειμένου αυτοί να αφήσουν το προσωπικό τους αποτύπωμα σε μια 
διαδικασία που αφορά πρωτίστως τους ίδιους.
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Περίληψη

Η έννοια της αειφορίας μπορεί να βιωθεί αποτελεσματικά από τους μαθητές μέσα 
από το πρίσμα μιας διαθεματικής και ολιστικής προσέγγισης στο πλαίσιο της κριτικής 
παιδαγωγικής. Σε αυτήν την βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται μια σύντομη 
ανάλυση και αναφορά σε θεματικές περιοχές των αναλυτικών προγραμμάτων 
σπουδών, όπου άμεσα ή έμμεσα εξετάζεται η έννοια της αειφορίας, σε μαθήματα του 
Γυμνασίου και διαφαίνεται η δυσκολία της ταυτόχρονης απεικόνισης όλων των 
περιβαλλοντικών, οικολογικών κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων στα πλαίσια 
μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης για 
την αειφόρο ανάπτυξη. 

Λέξεις κλειδιά: Αειφορία, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Διαθεματική και 
Ολιστική προσέγγιση της γνώσης

1 Εισαγωγή

Η πορεία προς το Βιώσιμο Κόσμο εκτός από ηθική αποτελεί και νομική 
υποχρέωση για το σύγχρονο κόσμο. Από το 1992 αποκρυσταλλώνεται η ιδέα για μία 
Εκπαίδευση που στηρίζει την Aειφόρο Aνάπτυξη και ικανοποιεί τις ανάγκες των 
ανθρώπων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Αειφόρος, σύμφωνα  με την 
Έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, είναι «η
ανάπτυξη όταν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες 
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους» (WCED, 1987:43) αλλά και «
Η ανάπτυξη που βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η 
φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή» 
(IUCN/UNEP/WWF, 1991:8). Αυτοί οι δύο ορισμοί αλληλοσυμπληρώνονται μια και ο 
ένας αναδεικνύει τη διαγενεαλογική αλληλεγγύη και υπευθυνότητα χωρίς να 
κατοχυρώνει με κάποια όρια το περιβάλλον (θα μπορούσε να υπάρχει διένεξη 
οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος), κάτι που κάνει ο δεύτερος τονίζοντας την 
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περιβαλλοντική διάσταση παρά την κριτική ότι και αυτός ο ορισμός προέκυψε ως ο 
συμβιβασμός μεταξύ 21 κρατών, (Jacobs, 1999)

Η εκπαίδευση για την Aειφόρο Aνάπτυξη στηρίζεται σε παραμέτρους του 
εκπαιδευτικού συστήματος που προωθούν την ανάπτυξη της συστημικής και κριτικής 
σκέψης, την ολιστική - διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και την ανάπτυξη 
δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Η εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη σηματοδοτεί ένα νέο όραμα και μία διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση 
που θα επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα στον 
οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση σύνθετων μαθησιακών αξόνων που 
θεμελιώνονται στη συνεξέταση του περιεχομένου πολλών μαθημάτων όπως η 
υπερκατανάλωση, η εξάντληση φυσικών πόρων, η παρακμή των πόλεων, η ανισότητα 
των φύλων και φυλών, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση. Απώτερος σκοπός του πιο πάνω συνδυασμού είναι  να 
καταστούν ικανοί οι μαθητές  να αντιμετωπίσουν ως ολότητα την πολυπλοκότητα της  
πραγματικότητας ώστε μέσα από τη διδασκαλία και τη μάθηση, τη δομή, την 
οργάνωση, την πολιτική και τις καθημερινές πρακτικές, το σχολείο να καταστήσει 
τους εκπαιδευόμενους ικανούς να υιοθετούν αειφόρους τρόπους συμπεριφοράς και 
δράσης.

Η κριτική παιδαγωγική αποτελεί ένα πλαίσιο συμβατό με την προώθηση της  
αειφορίας, γιατί, δίνοντας έμφαση στην αξία της χειραφέτησης, οδηγεί τους 
εκπαιδευόμενους σε αμφισβήτηση των αντιλήψεων και στην ανάπτυξη συστημικής 
κριτικής σκέψης και συνείδησης με στόχο την κοινωνική δημοκρατία και δικαιοσύνη. 
Η χειραφέτηση των ατόμων οδηγεί στη δημιουργία χεραφετημένων κοινωνιών 
(Morrison,1995a:67).Παράλληλα, το ίδιο το σχολείο θα αποτελέσει ένα μοντέλο-
οργανισμό που προωθεί την αειφορία και την εφαρμόζει στη σχολική ζωή.

Κατά το Morrison (1995a), η κριτική θεωρία έχει την πρακτική πρόθεση να 
μετασχηματίσει και να ενδυναμώσει ενισχύοντας τη συμμετοχή των υποκειμένων 
(των μαθητών) στη λήψη αποφάσεων και στην άσκηση ελέγχου πάνω στο περιβάλλον 
τους. Η άποψη του Freire (1970), ιδρυτή της κριτικής Παιδαγωγικής είναι 
χαρακτηριστική: «Χωρίς επικοινωνία, χωρίς προβληματισμό και χωρίς πράξη τα 
άτομα δεν μπορούν να καταστούν αληθινοί άνθρωποι, γιατί  η γνώση αναδύεται μέσω 
της έρευνας και του πειραματισμού .Ο βραζιλιάνος παιδαγωγός προβάλλει,επίσης, την 
αξία της ποιοτικής έρευνας με τη μορφή της «έρευνας- δράσης» (Cohen, Manion &
Morrison, 2007).  Αυτό σημαίνει ότι ο  εκπαιδευτικός ερευνά μαζί με τους 
εκπαιδευόμενους τον κόσμο, προκειμένου αυτός να γίνει κατανοητός με κριτικό 
τρόπο. Ερευνούν, επίσης, εκπαιδευτικός και εκπαιδευόμενοι, την ίδια τους την 
ύπαρξη, προκειμένου αναγνωρίζοντας και προσδιορίζοντας τους παράγοντες 
(οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς) που καθορίζουν τη θέση τους στον κόσμο, 
να ανακαλύψουν πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο. Περνώντας 
από τα τρία «επίπεδα της συνειδητότητας», δηλαδή της αδιαπέρατης συνείδησης, της 
ημιδιαπέρατης συνείδησης, της απλοϊκής διαπερατής συνείδησης και.της κριτικής 
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συνείδησης οι συμμετέχοντες επιτυγχάνουν να ερμηνεύσουν τα προβλήματα με 
υπευθυνότητα και διαλεκτικό λόγο (Freire ,1970).

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η προσέγγιση της γνώσης σε επίπεδο 
διαθεματικότητας η οποία δικτυώνοντας τη γνώση ευνοεί τη μεταφορά, την 
αναπλαισίωσή της και τελικά τη νοηματοδότηση του κόσμου από μέρους των 
εκπαιδευόμενων. Ιδιαίτερα η δομική διαθεματική οργάνωση ενεργοποιεί όλες τις 
δυνατότητες της σκέψης των μαθητών όπως της συμπλεκτικότητας (εξασφάλιση της 
ολότητας στη δομή των γνώσεων), της αντιστρεψιμότητας (η οπτική γωνία των 
άλλων) , της συνδυαστικότητας, της ταυτοσημίας και ταυτολογίας (Σαλβαράς, 2011).

Έχοντας τα παραπάνω ως σημεία αναφοράς, θα αναφερθούμε σε 
συγκεκριμένες θεματικές περιοχές των αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.) όπου 
σκιαγραφείται και προωθείται η έννοια της αειφορίας στα διδακτικά αντικείμενα του 
Γυμνασίου.

2 Ανάλυση των σημείων που αναφέρεται η αειφορία και συναφή ζητήματα στα 
αναλυτικά προγράμματα

Η έρευνα μας βασίστηκε στο Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Γυμνάσιο (ΦΕΚ 303, τ. Β - 13/03/2003).Η βιβλιογραφική μας 
ανάλυση στα προγράμματα σπουδών και στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά πακέτα 
ανέδειξε ενδιαφέροντα σημεία. Όλες οι αναφορές συγκεντρώνονται στον Πίνακα 1
του παραρτήματος και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα είδη των στόχων που 
προωθούν:

α) γνωστικές (πράσινες) δεξιότητες και κατανόηση των προβλημάτων (eco-
literacy, π.χ. αναγνώριση της σημασίας των 3R’s , οικολογικές σχέσεις),

β) περιβαλλοντικές στάσεις π.χ. θα πρέπει να φορολογηθεί η χρήση 
ρυπογόνων αυτοκινήτων ή να απαγορευτεί η τυφλή διανομή διαφημιστικών 
φυλλαδίων,

γ) περιβαλλοντικές συμπεριφορές, π.χ. σβήνω το φως όταν δεν είμαι στο 
δωμάτιο, χρησιμοποιώ ποδήλατο για κοντινές αποστάσεις,

δ) αξίες, όπως δικαιώματα, υποχρεώσεις, διακρίσεις & προκαταλήψεις,
σχέσεις ανθρώπων κοινωνικών ομάδων και κρατών,

ε) εμπέδωση δημοκρατικών πολιτικών βασισμένες στην κοινωνική 
δικαιοσύνη που αναπόσπαστα απαιτούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και τέλος αν 
αποτελούν ερέθισμα για έναρξη ενός σχεδίου δράσης ή είναι καθαυτές ένα σχέδιο 
δράσης που ο μαθητής λαμβάνει πρωτοβουλίες στην πράξη;

Σχετικά με τις αναφορές της αειφορίας και τους τρόπους προώθησής της στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εξετάστηκαν τρία μαθήματα από το κλάδο των 
φιλολογικών μαθημάτων (Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία), τρία 
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μαθήματα από τον κλάδο των φυσικών επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία) 
και ένα από τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών (ΚΠΑ). Η έρευνα για λόγους 
οικονομίας χρόνου περιορίστηκε σε μαθήματα Γυμνασίου όπου οι συγγραφείς έχουν 
την μεγαλύτερη εμπειρία. Από την ανάλυση των ΔΕΠΠΣ προκύπτουν τα εξής ανά 
μάθημα:

Από τα μαθήματα θετικών επιστημών, στη Χημεία περιέχονται επτά 
ξεκάθαρες αναφορές στην αειφορία, σε θέματα περιβαλλοντικού και τεχνολογικού 
ενδιαφέροντος. Οι πέντε αναφορές είναι σε εξειδικευμένα και αυστηρά 
περιχαρακωμένα γνωστικά αντικείμενα, ενώ προτείνονται και δυο διαθεματικές 
δραστηριότητες  που είναι περιβαλλοντικού και οικολογικού χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν και σχέδια δράσης κάτι που απαντάται και σε ακόμη δυο αναφορές. 
Οι επιμέρους σκοποί , όπως καθορίζονται από το Α.Π. είναι οι μαθητές να 
«αναγνωρίζουν την αξία της επιστημονικής γνώσης και να διαπιστώνουν τη συμβολή 
της Χημείας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, να αναπτύξουν 
κριτική σκέψη και δημιουργική φαντασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
έχει δημιουργήσει η ραγδαία εξέλιξη της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, να 
εκτιμήσουν την αξία της διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 
καθώς και της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, αναπτύσσοντας σχετικές 
πρωτοβουλίες και να  αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, να επικοινωνούν με 
κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, να εργάζονται ομαδικά και να ανακοινώνουν 
τα αποτελέσματα της εργασίας τους».

Στη Βιολογία υπάρχουν πολύ περισσότερες αναφορές, συνολικά 28 οι 
περισσότερες οικολογικού χαρακτήρα, αφού σε αυτό το αντικείμενο μελετώνται 
χαρακτηριστικά της ζωής και σχέσεις μεταξύ των οργανισμών. Οι έντεκα από αυτές 
τις αναφορές ευνοούν και την καλλιέργεια θετικών προς την αειφόρο ανάπτυξη 
στάσεων και επιπλέον τέσσερις αναφορές προωθούν και θετικές προς το περιβάλλον 
συμπεριφορές. Αναφέρονται δυο σχέδια δράσης (έρευνας) με συστηματική εμπλοκή 
του μαθητή που σχετίζονται με την αιτιολόγηση της σχέσης του καταναλωτικού 
τρόπου ζωής με την ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου αφενός και με τη 
διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό) αφετέρου. Οι 
μαθητές να καταστούν ικανοί «να χρησιμοποιούν γνώσεις που αποκτούν για να 
ερμηνεύουν, στο μέτρο του δυνατού, φαινόμενα, διαδικασίες ή προβλήματα που 
εμφανίζονται, και να φροντίζουν ή να προστατεύουν τον εαυτό τους και το 
περιβάλλον τους» και «να αιτιολογούν την αναγκαιότητα συμμετοχής του ατόμου 
στις διαδικασίες του κοινωνικού συνόλου και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του 
πολίτη για παρέμβαση στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Στη Γεωγραφία βρέθηκαν έντεκα αναφορές οικολογικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα ενώ μια περιγράφει κοινωνικές αξίες και σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές είναι 
διάσπαρτες σε όλη τη Γεωγραφία που διδάσκεται στη Β’ Γυμνασίου μια και 
μελετώνται τα χαρακτηριστικά των κατοίκων της Ευρώπης και της Ελλάδας και οι 
αλληλεπιδράσεις τους, το μάθημα, δηλαδή, έχει προσανατολισμό προς την 
ανθρωπογεωγραφία. Δυο αναφορές επίσης από τη Γεωγραφία της Β’ τάξης πρέπει να 
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τονιστούν. στην πρώτη στην ενότητα της φυσικής βλάστησης στην Ευρώπη βλέπουμε 
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προστασίας περιοχών όπως οι δρυμοί, αλλά και η σημασία της ΚΑΠ στην αειφορική 
διαχείριση εδαφών και στην βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Επίσης σε μια δεύτερη 
αναφορά στην ενότητα των ποταμών και λιμνών της Ευρώπης τονίζεται η παγκόσμια 
σημασία των περιβαλλοντικών θεμάτων, μέσω της εξέτασης της μεταφοράς
ρύπανσης από υδάτινους ταμιευτήρες και αποδέκτες, όπως η διασυνοριακή ρύπανση 
που λαμβάνει χώρα σε μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης.

Όσον αφορά τα φιλολογικά μαθήματα στο μάθημα της Γλώσσας βρέθηκαν έξι 
αναφορές με ξεκάθαρη σχέση με το πλαίσιο που περιγράφεται η αειφορία, κυρίως 
στην περιοχή των κοινωνικών αξιών, περιλαμβάνει όμως και δυο προτεινόμενα 
διαθεματικά σχέδια μαθήματος και πέντε αναφορές δίνουν ερεθίσματα για 
πρωτοβουλία και προσανατολισμό στην πράξη με ανάληψη ευθύνης για την 
προστασία του περιβάλλοντος, της άγριας ζωής, των καλλιεργειών που σέβονται τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επίσης, βρέθηκαν έξι αναφορές στην Νεοελληνική Λογοτεχνία προς την 
κατεύθυνση εμπέδωσης αειφορικών κοινωνικών αξιών που αναφέρονται στις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές αλλά και την ενεργό δράση/ συμμετοχή που πρέπει να έχει 
ο ενεργός πολίτης για να κατακτηθεί η αειφορία στην κοινωνική ζωή ενώ τέσσερις 
είναι και οικολογικού χαρακτήρα. 

Στην Ιστορία εξετάστηκαν είκοσι αναφορές. Όλες περιγράφουν αξίες και 
σχέσεις μεταξύ κοινωνιών και κρατών που είναι προαπαιτούμενα για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Οι μισές περίπου αναφορές συνδυάζουν τις αξίες με αναφερόμενες 
πολιτικές και τον τρόπο διαμοιρασμού της εξουσίας ενώ ακόμη λιγότερες αποτελούν 
ερεθίσματα για ουσιαστικότερη εμπλοκή των μαθητών στην πράξη μέσω κάποιων 
βιωματικών δράσεων. Μια τέτοια προσέγγιση συνάδει με την προώθηση των 
βασικών σκοπών της διδασκαλίας του μαθήματος που είναι η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και κριτικής συνείδησης των μαθητών.

Τέλος, στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής βρέθηκαν 14 
αναφορές που διαπραγματεύονται αξίες και σχέσεις μέσα στην κοινωνία. Στις μισές 
περίπου αναφέρονται και οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να είναι 
βιώσιμοι τόσο οι κοινωνικοί όσο και οι περιβαλλοντικοί παράμετροι, πολιτικές που 
αποτελούν και τους πυλώνες της αειφορίας. Σε δέκα αναφορές προτείνεται και σχέδιο 
δράσης. Επομένως το μάθημα της ΚΠΑ καθίσταται πολύ υψηλής σημασίας για τη 
διαμόρφωση ενεργών πολιτών που περνούν από τη θεωρία στην (πολιτική) πράξη. 
Πληρέστερη από όλες τις αναφορές και πραγματική συστημική και ολιστική 
προσέγγιση της αειφορίας αποτελεί η τελευταία που εστιάζεται στην περιβαλλοντική 
αγωγή και περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από τις περιβαλλοντικές όσο και από τις 
κοινωνικές παραμέτρους που προάγουν την αειφορία, εμπεριέχει επιπλέον και σχέδιο 
δράσης για ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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3 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά οι περισσότερες αναφορές σε αυτά τα μαθήματα είναι 
αποσπασματικές, στα θετικά μαθήματα είναι κυρίως περιβαλλοντικού ή οικολογικού 
χαρακτήρα (δεν εξετάζονται οι λαμβανόμενες αξίες και το κοινωνικό πλαίσιο στη 
λήψη μιας απόφασης π.χ. σε θέματα διαχείρισης πόρων), ενώ στα ανθρωπιστικά 
μαθήματα είναι συχνά ιδεαλιστικές (υπερτονίζεται η σημασία των αξιών έναντι των 
πολιτικών), οπότε δεν αναδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής ενεργών πολιτών σε 
μια δημοκρατική διακυβέρνηση που διαμορφώνει με τον καλύτερο τρόπο για όλα τα 
μέλη της, την οικονομία αλλά και το περιβάλλον.

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των στόχων που προάγουν την αειφορία 
είναι και ο τρόπος που διδάσκει ο εκπαιδευτικός . Διδακτικά μοντέλα που κινούνται 
στο συμπεριφορισμό κρίνονται ακατάλληλα για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, 
κριτικής σκέψης, έρευνας δράσης, κοινωνικού ανασχεδιασμού. Προωθούν την 
αποστήθιση και αναπαραγωγή της γνώσης αλλά παρουσιάζουν «καμπύλη φθινόντων 
κερδών» στη διατήρηση της γνώσης και τη δημιουργικότητα (Σαλβαράς, 2007)
Έτσι, πολλές φορές  χάνεται η ευκαιρία οι μαθητές να εξετάσουν και να 
αξιολογήσουν ολόπλευρα τις κοινωνικές, οικολογικές και περιβαλλοντικές σχέσεις 
που οικοδομούν μια βιώσιμη και αυθεντικά δημοκρατική κοινωνία και κυρίως να 
αναλάβουν υπεύθυνη δράση σε θέματα αειφορίας.

4 Προτεινόμενη διαθεματική δραστηριότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων αγωγής 
σταδιοδρομίας ή/και του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

4.1 Τίτλος

Ένα πράσινο επιχειρηματικό σχέδιο για ένα βιώσιμο μέλλον - Πράσινες θέσεις 
εργασίας, παραδείγματα από την πράσινη επιχειρηματικότητα και την οικολογική 
καινοτομία.

4.2 Συνδέσεις με το πρόγραμμα σπουδών (διαθεματική και διεπιστημονική 
προσέγγιση)

Η κύρια ιδέα αυτού του σεναρίου και σχεδίου έρευνας είναι η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε 
πράσινες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Συνδέσεις του σεναρίου αυτού μπορούν να 
βρεθούν σε πολλά διαφορετικά μαθήματα του γυμνασίου. Οι μαθητές πρέπει να 
μάθουν στη Γεωγραφία πώς να περιγράφουν την απόλυτη και σχετική θέση ενός 
τόπου (επιχειρήσεις και εταιρείες σε αυτό το σενάριο). Στο μάθημα της Τεχνολογίας 
που διδάσκεται στο γυμνάσιο, οι μαθητές συχνά παίρνουν ενεργούς ρόλους όπως να 
πρέπει να πράξουν σαν να ήταν διευθυντές ή στελέχη μιας εικονικής επιχείρησης. Οι 
συνδέσεις και οι διαφορές που καθορίζουν έννοιες  στην οικονομία όπως (α) η
καινοτομία και η εφεύρεση, (β) ο επιχειρηματικός κίνδυνος και η ευκαιρία  και (γ) η
εμπορία-διαφήμιση (marketing) και οι ανάγκες των καταναλωτών, μπορούν να 



283

3 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά οι περισσότερες αναφορές σε αυτά τα μαθήματα είναι 
αποσπασματικές, στα θετικά μαθήματα είναι κυρίως περιβαλλοντικού ή οικολογικού 
χαρακτήρα (δεν εξετάζονται οι λαμβανόμενες αξίες και το κοινωνικό πλαίσιο στη 
λήψη μιας απόφασης π.χ. σε θέματα διαχείρισης πόρων), ενώ στα ανθρωπιστικά 
μαθήματα είναι συχνά ιδεαλιστικές (υπερτονίζεται η σημασία των αξιών έναντι των 
πολιτικών), οπότε δεν αναδεικνύεται η σημασία της συμμετοχής ενεργών πολιτών σε 
μια δημοκρατική διακυβέρνηση που διαμορφώνει με τον καλύτερο τρόπο για όλα τα 
μέλη της, την οικονομία αλλά και το περιβάλλον.

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των στόχων που προάγουν την αειφορία 
είναι και ο τρόπος που διδάσκει ο εκπαιδευτικός . Διδακτικά μοντέλα που κινούνται 
στο συμπεριφορισμό κρίνονται ακατάλληλα για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, 
κριτικής σκέψης, έρευνας δράσης, κοινωνικού ανασχεδιασμού. Προωθούν την 
αποστήθιση και αναπαραγωγή της γνώσης αλλά παρουσιάζουν «καμπύλη φθινόντων 
κερδών» στη διατήρηση της γνώσης και τη δημιουργικότητα (Σαλβαράς, 2007)
Έτσι, πολλές φορές  χάνεται η ευκαιρία οι μαθητές να εξετάσουν και να 
αξιολογήσουν ολόπλευρα τις κοινωνικές, οικολογικές και περιβαλλοντικές σχέσεις 
που οικοδομούν μια βιώσιμη και αυθεντικά δημοκρατική κοινωνία και κυρίως να 
αναλάβουν υπεύθυνη δράση σε θέματα αειφορίας.

4 Προτεινόμενη διαθεματική δραστηριότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων αγωγής 
σταδιοδρομίας ή/και του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

4.1 Τίτλος

Ένα πράσινο επιχειρηματικό σχέδιο για ένα βιώσιμο μέλλον - Πράσινες θέσεις 
εργασίας, παραδείγματα από την πράσινη επιχειρηματικότητα και την οικολογική 
καινοτομία.

4.2 Συνδέσεις με το πρόγραμμα σπουδών (διαθεματική και διεπιστημονική 
προσέγγιση)

Η κύρια ιδέα αυτού του σεναρίου και σχεδίου έρευνας είναι η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε 
πράσινες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Συνδέσεις του σεναρίου αυτού μπορούν να 
βρεθούν σε πολλά διαφορετικά μαθήματα του γυμνασίου. Οι μαθητές πρέπει να 
μάθουν στη Γεωγραφία πώς να περιγράφουν την απόλυτη και σχετική θέση ενός 
τόπου (επιχειρήσεις και εταιρείες σε αυτό το σενάριο). Στο μάθημα της Τεχνολογίας 
που διδάσκεται στο γυμνάσιο, οι μαθητές συχνά παίρνουν ενεργούς ρόλους όπως να 
πρέπει να πράξουν σαν να ήταν διευθυντές ή στελέχη μιας εικονικής επιχείρησης. Οι 
συνδέσεις και οι διαφορές που καθορίζουν έννοιες  στην οικονομία όπως (α) η
καινοτομία και η εφεύρεση, (β) ο επιχειρηματικός κίνδυνος και η ευκαιρία  και (γ) η
εμπορία-διαφήμιση (marketing) και οι ανάγκες των καταναλωτών, μπορούν να 

διδαχθούν στο μάθημα των αγγλικών. Η έννοια της αειφορίας μπορεί να εξηγηθεί με 
την ανάλυση πολλών διαφορετικών αποσπασμάτων από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, 
ένα έργο πολιτικής φιλοσοφίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος των αρχαίων 
ελληνικών ή της γλώσσας. Στο μάθημα της πληροφορικής μπορούν να γίνουν μέσω  
λογιστικού φύλλου Excel, ανάλυση του ισολογισμού μιας επιχείρησης, ταυτόχρονα
με τη συμβολή της σε εκπομπές ρύπων, π.χ. CO2 ) ή της κατανάλωσης φυσικών 
πόρων.  Έτσι έμμεσα γίνεται περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων 
μαθητών, συνδυάζοντας γνώσεις και κατανοώντας ένα μέρος της πολυπλοκότητας 
του κόσμου. Ως εκ τούτου, μια τέτοια διεπιστημονική εκπαιδευτική δραστηριότητα
αφορά μαθητές με ενδιαφέρον όχι μόνο στις φυσικές επιστήμες ή την τεχνολογία, 
αλλά και στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς, είναι κατάλληλο για 
μαθητές Γυμνασίου, ενώ με τις κατάλληλες προσαρμογές προσφέρεται και για τις 
ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
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Παράρτημα

Πίνακας 1. Ανάλυση των προσεγγίσεων της αειφορίας στα πλαίσια Α.Π.

Μάθημα Θεματικές Ενότητες Περιβάλλον και άνθρωπος Κοινωνία και περιβάλλον Ανάληψη 
Δράσης 

  

Γνωστικές (πράσινες) 
δεξιότητες και 

κατανόηση των 
προβλημάτων (eco-

literacy, π.χ. 
αναγνώριση 

σημάτων 
ανακύκλωσης ή της 
σημασίας των 3R’s , 
οικολογικές σχέσεις) 

Περιβαλλοντικές 
στάσεις (π.χ. θα 

πρέπει να 
φορολογηθεί η 

χρήση ρυπογόνων 
αυτοκινήτων, να 
απαγορευτεί η 
τυφλή διανομή 
διαφημιστικών 

φυλλαδίων) 

Περιβαλλοντικές 
συμπεριφορές 
(Σβήνω το φως 
όταν δεν είμαι 
στο δωμάτιο, 
χρησιμοποιώ 
ποδήλατο για 

κοντινές 
αποστάσεις) 

Αξίες 
(δικαιώματα, 
υποχρεώσεις, 
διακρίσεις & 

προκαταλήψεις 
σχέσεις 

ανθρώπων 
κοινωνικών 
ομάδων και 

κρατών) 

Πολιτικές 
(Τρόπος λήψης 

απόφασης, 
κατανομή 
εξουσιών,  
εμπέδωση 

δημοκρατίας 
ενεργή 

συμμετοχή) 

Είναι ερέθισμα 
για έναρξη ενός 
σχεδίου δράσης 

ή είναι ένα 
σχέδιο δράσης 
που ο μαθητής 

λαμβάνει 
πρωτοβουλίες 

στην πράξη; 

Χημεία Β Τι είναι η Χημεία και γιατί την 
μελετάμε + + +    

Χημεία Β Ρύπανση του νερού + + +    

Χημεία Β Ρύπανση του εδάφους + + +   + 

Χημεία Γ Υδρογονάνθρακες + + +    
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Χημεία Γ Πετρέλαιο + + +   + 

Χημεία Γ Άλατα-Λιπάσματα 
(διαθεματική) + + +   + 

Χημεία Γ Όξινη βροχή (διαθεματική) + + +   + 

Βιολογία Α Η επιστήμη της Βιολογίας +      

Βιολογία Α Τρόποι μελέτης των 
οργανισμών +      

Βιολογία Α Εισαγωγή στην επιστημονική 
μέθοδο +      

Βιολογία Α Η Βιολογία στη καθημερινή ζωή + +     

Βιολογία Α 
Οι οργανισμοί στο περιβάλλον 

που ζουν – Λειτουργίες της 
ζωής 

+ +     

Βιολογία Α 

Σχέση δομής και μορφολογίας 
των οργανισμών με τις ανάγκες 

που τους δημιουργεί το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν 

+      

Βιολογία Α 
Λειτουργίες των οργανισμών 
(θρέψη, μεταφορά ουσιών, 

απέκκριση, αναπνοή, στήριξη - 
+      
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κίνηση, αναπαραγωγή, 
ερεθιστικότητα - αισθητήρια 

όργανα). 

Βιολογία Α 

Αντικείμενο μελέτης και αρχές 
της επιστήμης της Βιολογίας. 

Επιστημονική μέθοδος. 
Η συμβολή της Βιολογίας στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του ανθρώπου. 

+ +     

Βιολογία Α Κύτταρο: η μονάδα της ζωής. +      

Βιολογία Α Επίπεδα οργάνωσης της ζωής 
(κύτταρο έως οικοσύστημα). + +     

Βιολογία Α 

Ισορροπία στα βιολογικά 
συστήματα - Σχέσεις μεταξύ 

των οργανισμών. 
 

+ +     

Βιολογία Α 

Οργάνωση και λειτουργίες του 
οικοσυστήματος -Ο ρόλος της 

ενέργειας. 
 

+ +     

Βιολογία Α 
Οι οργανισμοί στο περιβάλλον 

που ζουν – Λειτουργίες της 
ζωής 

+ +     

Βιολογία Α 

Ο ανθρώπινος οργανισμός στο 
περιβάλλον του - Ενεργειακές 

ανάγκες του ανθρώπινου 
οργανισμού 

+      

Βιολογία Γ Διατροφή, ένζυμα, 
μεταβολισμός. +  +    

Βιολογία Γ 
Ομοιόσταση - Παράγοντες που 

την επηρεάζουν. 
 

+      

Βιολογία Γ 

Ασθένειες - Άμυνα του 
οργανισμού στους παθογόνους 

παράγοντες. 
 

+      

Βιολογία Γ 

Διατήρηση και συνέχεια της 
ζωής – DNA – Μεταφορά της 

Γενετικής πληροφορίας 
(διπλασιασμός DNA, 

μεταγραφή, μετάφραση). 

+      

Βιολογία Γ 
Κληρονομικότητα – Γενετική 

ποικιλότητα. 
 

+      

Βιολογία Γ 

Γενετική Μηχανική – 
Βιοτεχνολογία (γενικές αρχές, 

εφαρμογές). 
 

+ +     

Βιολογία Γ Εξέλιξη των ειδών (βασικές 
αρχές, εξέλιξη του ανθρώπου) + +     

Βιολογία Γ 

Ισορροπία στα Βιολογικά 
συστήματα – Σχέσεις μεταξύ 

των οργανισμών 
Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 

(Τροφικές, Αναπαραγωγικές) 

+ + +   + 
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Βιολογία Γ Διατροφή, ένζυμα, 
μεταβολισμός. +  +    

Βιολογία Γ 
Ομοιόσταση - Παράγοντες που 

την επηρεάζουν. 
 

+      

Βιολογία Γ 

Ασθένειες - Άμυνα του 
οργανισμού στους παθογόνους 

παράγοντες. 
 

+      

Βιολογία Γ 

Διατήρηση και συνέχεια της 
ζωής – DNA – Μεταφορά της 

Γενετικής πληροφορίας 
(διπλασιασμός DNA, 

μεταγραφή, μετάφραση). 

+      

Βιολογία Γ 
Κληρονομικότητα – Γενετική 

ποικιλότητα. 
 

+      

Βιολογία Γ 

Γενετική Μηχανική – 
Βιοτεχνολογία (γενικές αρχές, 

εφαρμογές). 
 

+ +     

Βιολογία Γ Εξέλιξη των ειδών (βασικές 
αρχές, εξέλιξη του ανθρώπου) + +     

Βιολογία Γ 

Ισορροπία στα Βιολογικά 
συστήματα – Σχέσεις μεταξύ 

των οργανισμών 
Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 

(Τροφικές, Αναπαραγωγικές) 

+ + +   + 
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Τα βιολογικά συστήματα 
διατηρούνται σταθερά 

 

Βιολογία Γ Οργάνωση και λειτουργίες του 
Οικοσυστήματος – + + +    

Βιολογία Γ 

Ρόλος της ενέργειας 
Δομή οικοσυστήματος 

Είσοδος και αξιοποίηση της 
ενέργειας (Φωτοσύνθεση – 

αναπνοή) 
 

+ +     

Βιολογία Γ 

Παραγωγοί - Καταναλωτές - 
Μεταφορά ενέργειας - 

Τροφικές Αλυσίδες – Τροφικές 
πυραμίδες (βιομάζας, 

ενέργειας, αριθμού ατόμων) - 
Απώλειες ενέργειας - 

Αποικοδόμηση 

+ +     

Βιολογία Γ Κύκλοι ύλης (κύκλος του 
άνθρακα και του αζώτου) + +     

Βιολογία Γ Παράδειγμα αναδραστικού 
μηχανισμού +      

Βιολογία Γ 

Παρεμβάσεις του ανθρώπου 
στο περιβάλλον του 

Ρύπανση αέρα - Φαινόμενο 
θερμοκηπίου - Καταστροφή 

στιβάδας του όζοντος 

+ + +   + 
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Ρύπανση νερού 
Ρύπανση εδάφους 

Συνέπειες της ρύπανσης: στην 
υγεία, στη βιοποικιλότητα, στην 

πολιτισμική μας κληρονομιά. 
 

Γεωγραφία Α 

Η ατμόσφαιρα 
Δομή, καιρός, κλίμα 

Γεωγραφική κατανομή, 
άνεμοι, βροχές 

Επίδραση στη ζωή και 
ειδικότερα στους 

ανθρώπους 

+ + +    

Γεωγραφία Α 

Ο πλανήτης Γη 
Δομή του εσωτερικού 
Κινήσεις της Γης και 
σχετικά φαινόμενα 

Θερμικές ζώνες 

+      

Γεωγραφία Α Ποτάμια και λίμνες +      

Γεωγραφία Α Παγοκαλύμματα +      

Γεωγραφία Α Γλυκό νερό και 
άνθρωπος + + +    

Γεωγραφία Α 
Η Βιόσφαιρα 

Περιοχές της Γης στις 
οποίες αναπτύσσεται 

+ + +   + 
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ζωή 
Σημαντικά 

οικοσυστήματα 
Οικολογικά θέματα 

Γεωγραφία Α 

Ο πληθυσμός 
Παράγοντες που 

καθορίζουν την εξέλιξή 
του στο χρόνο και την 

κατανομή του στο χώρο 
Πληθυσμιακή πυκνότητα, 

σύνθεση κατά ηλικίες, 
δημογραφικό πρόβλημα 

των αναπτυγμένων 
χωρών 

Διαίρεση των ανθρώπων 
με βάση ορισμένα 
πολιτισμικά τους 
χαρακτηριστικά 

+ + + +   

Γεωγραφία Α 

Φυσικοί πόροι και 
κατηγορίες 

Ανθρώπινοι πόροι 
Πηγές ενέργειας, 

γεωγραφική κατανομή, 
συνδεόμενα προβλήματα 

+ + + +   

Γεωγραφία Α 

Οι μεγάλες πόλεις της 
Γης 

Παράγοντες που 
καθορίζουν τη θέση και 

τη γεωγραφική τους 
κατανομή, 

+ + +    



291

Παράγοντες 
αστικοποίησης, 

χαρακτηριστικά, δομή, 
λειτουργίες και 

προβλήματα των 
μεγάλων πόλεων, 

Επίδραση στον 
περιβάλλοντα χώρο, 
Εξέλιξη στο χρόνο). 

Γεωγραφία Β Ποτάμια και λίμνες της
Ευρώπης + + +    

Γεωγραφία Β Η φυσική βλάστηση της
Ευρώπης + + +    

Γλώσσα 

Αξιολόγηση πληροφοριών και 
επιχειρημάτων 
Aποφαντικός 

/ κριτικός τρόπος. H 
επιχειρηματολογία και η 

οργάνωσή της. 
Aξιολόγηση και διατύπωση 

επιχειρημάτων. (Β Γυμ 
 

   +  + 

Γλώσσα 
Πραγματολογικά στοιχεία και 

σχήματα λόγου 
 

   +   

Γλώσσα 
Συλλογή υλικού και σύνθεση 

απλών εργασιών. (Β Γυμ) 
 

   +  + 
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Γλώσσα Eρευνητικές εργασίες. (Γ Γυμ) 
    +  + 

Γλώσσα 
Διαθεματικό σχέδιο εργασίας: 
Περιγράφοντας ένα ιστορικό 

γεγονός 
 +  +  + 

Γλώσσα Διαθεματικό σχέδιο εργασίας : 
Ο άνθρωπος και η θάλασσα  +  +  + 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
ΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Α-Β 

Ο άνθρωπος και η φύση 
Πόλη– Ύπαιθρος +   +  + 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
ΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Α-Β 

Παλαιότερες μορφές ζωής       

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
Η 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Α-Β 

Προβλήματα της σύγχρονης 
ζωής + +  + + + 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
Η 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Α-Β 

Γνωριμία με τον τόπο μας και 
άλλους τόπους 

Αποδημία, μετανάστευση 
Αθλητισμός 

+   +  + 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
Η 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Α-Β 

Οι φίλοι μας τα ζώα + + +   + 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
Η 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Α-Β 

Εισαγωγικά στοιχεία και  
αντιπροσωπευτικά έργα 

σύμφωνα με την ιστορική 
εξέλιξη της λογοτεχνίας μας 

από τον 9
ο 

αιώνα μ.Χ. ως 
σήμερα. Επίσης έργα ξένης 

λογοτεχνίας 

   + + + 

Ιστορία Α Η προϊστορία, 
η εποχή του χαλκού +   +   

Ιστορία Α Ο ελληνικός κόσμος από το 
1100 ως το 479 π.Χ.    + +  

Ιστορία Α Οι κλασικοί χρόνοι 
(479 - 323 π.Χ.)    + + + 

Ιστορία Α Οι ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί 
χρόνοι    +   

Ιστορία Β Οι πρώτοι αιώνες του 
Βυζαντίου (330-717 μ.Χ.)    +   

Ιστορία Β Η περίοδος της μεγάλης ακμής 
του Βυζαντίου (717-1025 μ.Χ.)    +   

Ιστορία Β 
Η περίοδος της σταδιακής 

παρακμής του Βυζαντίου (1025-
1453 μ.Χ.) 

   + +  
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚ
Η 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Α-Β 

Εισαγωγικά στοιχεία και  
αντιπροσωπευτικά έργα 

σύμφωνα με την ιστορική 
εξέλιξη της λογοτεχνίας μας 

από τον 9
ο 

αιώνα μ.Χ. ως 
σήμερα. Επίσης έργα ξένης 

λογοτεχνίας 

   + + + 

Ιστορία Α Η προϊστορία, 
η εποχή του χαλκού +   +   

Ιστορία Α Ο ελληνικός κόσμος από το 
1100 ως το 479 π.Χ.    + +  

Ιστορία Α Οι κλασικοί χρόνοι 
(479 - 323 π.Χ.)    + + + 

Ιστορία Α Οι ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί 
χρόνοι    +   

Ιστορία Β Οι πρώτοι αιώνες του 
Βυζαντίου (330-717 μ.Χ.)    +   

Ιστορία Β Η περίοδος της μεγάλης ακμής 
του Βυζαντίου (717-1025 μ.Χ.)    +   

Ιστορία Β 
Η περίοδος της σταδιακής 

παρακμής του Βυζαντίου (1025-
1453 μ.Χ.) 

   + +  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Ιστορία Β 
Η μεσαιωνική Ευρώπη και το 

Ισλάμ ως τα μέσα του 15
ου 

αιώνα 
   +   

Ιστορία Β 
Η Ευρώπη στους νεότερους 

χρόνους (15
ος

-18
ος 

αι.) 
   + +  

Ιστορία Γ 
Η κρίση του παλαιού 

καθεστώτος στην Ευρώπη και η 
Γαλλική Επανάσταση 

   + +  

Ιστορία Γ 
Η Ελληνική Επανάσταση και τα 

εθνικά και φιλελεύθερα 
κινήματα στην Ευρώπη 

   + +  

Ιστορία Γ Το ελληνικό κράτος κατά το 19
ο 

αιώνα 
    +  

Ιστορία Γ 
Η Ευρώπη και ο κόσμος κατά το 

19
ο 

αιώνα 
   +   

Ιστορία Γ 
Η Ελλάδα και η Ευρώπη από 

τους βαλκανικούς πολέμους ως 
το β΄ παγκόσμιο πόλεμο 

   + +  

Ιστορία Γ Ο μεταπολεμικός κόσμος    +   

Ιστορία Γ Θέματα τοπικής ιστορίας    +   

Ιστορία Γ Διαθεματικό σχέδιο εργασίας 
Το κίνημα του Διαφωτισμού    + + + 
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Ιστορία Γ 
Διαθεματικό σχέδιο εργασίας 

Οι εφευρέσεις του 19
ου 

αιώνα 
και οι εφαρμογές τους 

+   +   

Ιστορία Γ 

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας 
Οι αλλαγές του ευρωπαϊκού και 

του παγκόσμιου χάρτη στο 19
ο 

και 20ο αιώνα. 

   +  + 

Ιστορία Γ 
Διαθεματικό σχέδιο εργασίας 
Η κίνηση του πληθυσμού στη 

μεταπολεμική Ελλάδα 
   + + + 

ΚΠΑ 

Εισαγωγή 
Κοινωνιολογία 

Πολιτική Επιστήμη 
Δίκαιο 

Ευρωπαϊκές σπουδές 
Διεθνές Δίκαιο 

Διεθνείς σχέσεις 

   +   

ΚΠΑ 

Εισαγωγικές έννοιες 
Άτομο: φύσει κοινωνικό όν. 

Τι ε  Τι είναι κοινωνία 
Ατομική και κοινωνική 

συμπεριφορά 

   +   

ΚΠΑ 

Κοινωνικές ομάδες 
Διακρίσεις και χαρακτηριστικά 

των κοινωνικών ομάδων 
Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές 

ομάδες 
Συνοχή και διάλυση της ομάδας 

 

   +  + 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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ΚΠΑ 

Κοινωνική οργάνωση και 
κοινωνική μεταβολή 

Η κοινωνική θέση 
Ο κοινωνικός ρόλος 

Οι κοινωνικοί κανόνες 
Κοινωνική διαστρωμάτωση και 

κοινωνική κινητικότητα 
Η κοινωνική μεταβολή (αίτια, 

αντιδράσεις, συνέπειες). 

 + + +  + 

ΚΠΑ 

Κοινωνικοί θεσμοί 
Τι είναι θεσμός. Η 

αναγκαιότητα των θεσμών 
Λειτουργίες των θεσμών 
(έκδηλες, λανθάνουσες) 
Η αλλαγή των θεσμών 

Ο θεσμός της οικογένειας 

   +  + 

ΚΠΑ 

Κοινωνικοποίηση και 
κοινωνικός έλεγχος 

Έννοια και περιεχόμενο της 
κοινωνικοποίησης 

Φορείς κοινωνικοποίησης 
Τρόποι κοινωνικοποίησης 

Ο κοινωνικός έλεγχος 
Είδη κοινωνικού ελέγχου 

 + + +   

ΚΠΑ 

Κοινωνικά προβλήματα 
Προσδιορισμός και συνέπειες. 

Αίτια και αντιμετώπιση 
Φτώχεια, ανεργία, 

καταναλωτισμός-Αγωγή 
καταναλωτή 

 + + + + + 
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Τροχαία ατυχήματα- 
Κυκλοφοριακή αγωγή 
Αθλητισμός και βία. 

ΚΠΑ 

Το άτομο και η πολιτεία 
Εισαγωγικές έννοιες 

Κοινωνία και πολιτεία 
Έθνος και πατρίδα 

Πολίτης και πολιτική 

   + + + 

ΚΠΑ 

Οι λειτουργίες του κράτους 
Η Νομοθετική λειτουργία 

Η σύνθεση της Βουλής 
Οι αρμοδιότητες της Βουλής. 

Η Εκτελεστική λειτουργία 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

(προσόντα, αρμοδιότητες) 
Η Κυβέρνηση (διορισμός, 

παύση, αρμοδιότητες) 
Η Δικαστική λειτουργία. 

 +  + + + 

ΚΠΑ 

H Διοίκηση 
Η Διοίκηση του κράτους. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Α΄ Βαθμός: Δήμοι και 

Κοινότητες. 
Β΄ Βαθμός: Νομαρχίες. 
Γ΄ βαθμός: Περιφέρειες 

 +  + +  

ΚΠΑ 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
του πολίτη 

Αντιστοιχία δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων. 

Προστασία των δικαιωμάτων. 

 + + + + + 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Τα ατομικά δικαιώματα 
Η ισότητα 

Η προσωπική ελευθερία 
Η ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας 
Η ατομική ιδιοκτησία 
Το άσυλο κατοικίας 

Η θρησκευτική ελευθερία 
Η ελευθερία του Τύπου 
Η αναφορά στις αρχές 

Τα πολιτικά δικαιώματα 
Τα Κοινωνικά δικαιώματα. 

Δικαίωμα της παιδείας 
Δικαίωμα της εργασίας 

Προστασία υγείας-Αγωγή 
υγείας 

Προστασία του περιβάλλοντος-
Περιβαλλοντική αγωγή 

ΚΠΑ 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ίδρυση και εξέλιξη 

Βασικοί θεσμοί 
Βασικές πολιτικές 

Ευρωπαίος πολίτης 

   + + + 

ΚΠΑ 

Η Διεθνής Κοινότητα 
Η διεθνής κοινότητα και το 

διεθνές δίκαιο. 
Οι Διεθνείς οργανισμοί 

Γενικά. 
Ο.Η.Ε. 
ΝΑΤΟ 

   + + + 
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Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 
Άλλοι διεθνείς οργανισμοί. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Η θέση της Ελλάδας στον 

κόσμο. 

ΚΠΑ 

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας: 
Προστασία του περιβάλλοντος, 

περιβαλλοντική αγωγή 
Καταγραφή περιπτώσεων και 

των επιπτώσεων της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

του Δήμου / Κοινότητας / 
Χώρας / Ε.Ε. / Κόσμου και 

προτάσεις για την 
αντιμετώπισή τους. Καταγραφή 

ενός αριθμού διαφορετικών 
ειδών (φυτών, ζώων, 

προϊόντων κ.λπ.) που έχουν 
σχέση απόλυτης 

αλληλεξάρτησης μεταξύ τους 
και με το περιβάλλον. 

+ + + + + + 
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ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ «ΑΛΛΟΙ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1974-2006.

Αικατερίνη Τσέκου

Δρ. Θεολογίας, Δρ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ, M.Sc Παιδαγωγικής, Δ/ντρια 6ου Γυμνασίου Ν. 
Ιωνίας

aikatsekou@yahoo.gr

Περίληψη
Με βασική παραδοχή ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι «φρονηματιστικό» και με 

θεωρητικά ερείσματα στην Παιδαγωγική της Ειρήνης, στην Διεθνή Έρευνα Σχολικών Βιβλίων και 
στην αντίστοιχη πολιτική προσέγγισή του, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την 
εικόνα των ετερόδοξων εθνικών «άλλων» στα Ελληνικά σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1974-2006. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν δέκα 
σχολικά βιβλία Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου της μεταπολιτευτικής περιόδου, ενώ η 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, με την οποία 
διερευνήθηκαν, κάθετα και οριζόντια, τα χαρακτηριστικά-στερεότυπα συμπεριφοράς των 
Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, οι βίαιες ενέργειες των Ρωμαιοκαθολικών εναντίον των 
Ελληνορθόδοξων καθώς και η εικόνα των Γερμανών και Ιταλών ως ετερόδοξοι Ευρωπαϊκοί λαοί-
κατακτητές του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού». Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι, τα υπό 
έρευνα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της προαναφερθείσας περιόδου, λειτουργούν ως 
ορθόδοξα εθνικά με στοιχεία εθνοκεντρισμού, τα οποία διαμορφώνουν την ανωτερότητα του 
ορθόδοξου εθνικού «εαυτού» και την κατωτερότητα του ετερόδοξου εθνικού «άλλου» μέσα από 
αντίστοιχα θετικά αυτο-στερεότυπα για τον ορθόδοξο εθνικό «εαυτό» και αρνητικά ετερο-
στερεότυπα για τους προαναφερθέντες ετερόδοξους εθνικούς «άλλους». 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική της Ειρήνης, σχολικά βιβλία Θρησκευτικών, εθνοκεντρισμός, 
ορθόδοξος εθνικός «εαυτός», ετερόδοξος εθνικός «άλλος».

1 Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα έχει θεωρητική αφετηρία την Παιδαγωγική της Ειρήνης, η οποία 

εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε μετά το Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο. Είναι ο ειδικός επιστημονικός κλάδος της Παιδαγωγικής, ο οποίος επιδιώκει μέσα από 
παιδαγωγικές διαδικασίες την απαλοιφή στερεοτύπων για ομάδες και λαούς και την καλλιέργεια 
γνώσεων στάσεων, αξιών, δεξιοτήτων, συμπεριφορών που απαιτούνται για τη δημιουργία 
ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών, θεωρώντας ότι η δυνατότητα εξασφάλισης κα εδραίωσης της 
ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας της αγωγής (Μπονίδης 1998, 2003 & υπό 
έκδοσηα, Page 2004, Harris 2004, Arweck & Nesbitt 2008, Lum 2010, Toh 2010).

Παράλληλα, η ενασχόληση με το σχολικό βιβλίο τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς, 
συνεπικουρεί την ευρέως αποδεκτή, από τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό χώρο θέση, πως το 
σχολικό βιβλίο εν γένει-και ιδίως το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο- λειτουργεί ως «δίαυλος» 
μετάδοσης της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας και της κυρίαρχης ιδεολογίας της εποχής του, 
αλλά και ως κατεξοχήν πεδίο μετάδοσης αξιών και προτύπων (Μπονίδης 2004α, 2007, 2009 & υπό 
έκδοδηβ). Ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία των λεγόμενων «φρονηματιστικών» μαθημάτων, όπως τα 
Θρησκευτικά, η Ιστορία, η Γλώσσα, η Πολιτική Αγωγή, η Γεωγραφία και η Λογοτεχνία, μέσω της 
γνώσης που παρέχουν, συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, διαμορφώνοντας 
διαθέσεις, στάσεις, προκαταλήψεις ή και εικόνες «εχθρού» για ομάδες και λαούς, κατασκευάζοντας 
και αναπαράγοντας την εικόνα του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού «άλλου», ταυτίζοντας το 
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ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1974-2006.

Αικατερίνη Τσέκου

Δρ. Θεολογίας, Δρ. Παιδαγωγικής Α.Π.Θ, M.Sc Παιδαγωγικής, Δ/ντρια 6ου Γυμνασίου Ν. 
Ιωνίας

aikatsekou@yahoo.gr

Περίληψη
Με βασική παραδοχή ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι «φρονηματιστικό» και με 

θεωρητικά ερείσματα στην Παιδαγωγική της Ειρήνης, στην Διεθνή Έρευνα Σχολικών Βιβλίων και 
στην αντίστοιχη πολιτική προσέγγισή του, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την 
εικόνα των ετερόδοξων εθνικών «άλλων» στα Ελληνικά σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιόδου 1974-2006. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν δέκα 
σχολικά βιβλία Θρησκευτικών Γυμνασίου και Λυκείου της μεταπολιτευτικής περιόδου, ενώ η 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου, με την οποία 
διερευνήθηκαν, κάθετα και οριζόντια, τα χαρακτηριστικά-στερεότυπα συμπεριφοράς των 
Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, οι βίαιες ενέργειες των Ρωμαιοκαθολικών εναντίον των 
Ελληνορθόδοξων καθώς και η εικόνα των Γερμανών και Ιταλών ως ετερόδοξοι Ευρωπαϊκοί λαοί-
κατακτητές του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού». Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι, τα υπό 
έρευνα σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών της προαναφερθείσας περιόδου, λειτουργούν ως 
ορθόδοξα εθνικά με στοιχεία εθνοκεντρισμού, τα οποία διαμορφώνουν την ανωτερότητα του 
ορθόδοξου εθνικού «εαυτού» και την κατωτερότητα του ετερόδοξου εθνικού «άλλου» μέσα από 
αντίστοιχα θετικά αυτο-στερεότυπα για τον ορθόδοξο εθνικό «εαυτό» και αρνητικά ετερο-
στερεότυπα για τους προαναφερθέντες ετερόδοξους εθνικούς «άλλους». 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική της Ειρήνης, σχολικά βιβλία Θρησκευτικών, εθνοκεντρισμός, 
ορθόδοξος εθνικός «εαυτός», ετερόδοξος εθνικός «άλλος».

1 Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα έχει θεωρητική αφετηρία την Παιδαγωγική της Ειρήνης, η οποία 

εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε μετά το Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο. Είναι ο ειδικός επιστημονικός κλάδος της Παιδαγωγικής, ο οποίος επιδιώκει μέσα από 
παιδαγωγικές διαδικασίες την απαλοιφή στερεοτύπων για ομάδες και λαούς και την καλλιέργεια 
γνώσεων στάσεων, αξιών, δεξιοτήτων, συμπεριφορών που απαιτούνται για τη δημιουργία 
ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών, θεωρώντας ότι η δυνατότητα εξασφάλισης κα εδραίωσης της 
ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας της αγωγής (Μπονίδης 1998, 2003 & υπό 
έκδοσηα, Page 2004, Harris 2004, Arweck & Nesbitt 2008, Lum 2010, Toh 2010).

Παράλληλα, η ενασχόληση με το σχολικό βιβλίο τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς, 
συνεπικουρεί την ευρέως αποδεκτή, από τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό χώρο θέση, πως το 
σχολικό βιβλίο εν γένει-και ιδίως το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο- λειτουργεί ως «δίαυλος» 
μετάδοσης της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας και της κυρίαρχης ιδεολογίας της εποχής του, 
αλλά και ως κατεξοχήν πεδίο μετάδοσης αξιών και προτύπων (Μπονίδης 2004α, 2007, 2009 & υπό 
έκδοδηβ). Ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία των λεγόμενων «φρονηματιστικών» μαθημάτων, όπως τα 
Θρησκευτικά, η Ιστορία, η Γλώσσα, η Πολιτική Αγωγή, η Γεωγραφία και η Λογοτεχνία, μέσω της 
γνώσης που παρέχουν, συμβάλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, διαμορφώνοντας 
διαθέσεις, στάσεις, προκαταλήψεις ή και εικόνες «εχθρού» για ομάδες και λαούς, κατασκευάζοντας 
και αναπαράγοντας την εικόνα του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού «άλλου», ταυτίζοντας το 

έθνος με τη θρησκεία και εμφανίζοντας άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο βαθμό 
εθνοκεντρισμού (Άχλης 1983 Μπονίδης 1988, Ξωχέλλης κ.ά 2000α & 2000β, Μαυροσκούφης 
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2 Η έρευνα

2.1 Σκοπός της έρευνας
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μεταπολιτευτικής περιόδου το οποίο συνοπτικά έχει ως ακολούθως: 
Πετρούνιας, Β. (1979). Εκκλησιαστική Ιστορία. Α΄ Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Καρδαμάκης, Μ., Γκότσης, Χ., Κωνσταντινίδης, Ι., Λυκάκης, Κ. (1982). Ο λαός του Θεού. Ιστορία 
της Εκκλησίας. Β΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Πάλλης, Π, πρ. Μεταλληνός, Γ., Τούντας, Φ.  (1985). Χριστιανισμός και Ιστορία. Α΄ Λυκείου.
Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Καριώτογλου, Α., Ροδίτης, Γ. (1991). Εκκλησία μια νέα κοινωνία σε πορεία. Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: 
Ο.Ε.Δ.Β.
Κιρμιζής, Α., Λιαλαμπής, Π. , Χριστοφορίδης, Β. (1992). Θεολογία, Λατρεία και Ζωή της 
Εκκλησίας. Για την Α΄ Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Καριώτογλου, Α., Κεσόπουλος, Α., Παπαευαγγέλου, Π., Τσανανάς, Γ. (1996). Χριστιανισμός και 
Θρησκεύματα. Β΄ Λυκείου.
Παπαθανασίου, Α.,Φίλιας, Γ., Αρργυρόπουλος, Α., Καραχάλιας, Σ. (1999). Εκκλησία: η νέα 
κοινωνία σε πορεία Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Καραχάλιας, Σ., Μπράτη, Π., Πασσάκος, Δ., Φίλιας, Γ. (2006). Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου. Θέματα 
από την Ιστορία της Εκκλησίας. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Δρίτσας, Δ., Μόσχος, Δ., Παπαλεξανδρόπουλος, Σ. (2006). Χριστιανισμός και Θρησκεύματα. Β΄ 
Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Μπέζγος, Μ., Παπαθανασίου, Α. (2006). Θέματα χριστιανικής Ηθικής. Γ΄ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: 
Ο.Ε.Δ.Β.

2.3 Η μεθοδολογία της έρευνας –Το «παράδειγμα» ανάλυσης της παρούσας έρευνας
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα ανάλυση των υπό έρευνα σχολικών 

βιβλίων είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου (Μπονίδης 2004α, 2014 & υπό έκδοσηβ, Πουρκός 
2010), με την οποία διερευνήθηκαν, κάθετα και οριζόντια, τα χαρακτηριστικά-στερεότυπα 
συμπεριφοράς των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, οι βίαιες ενέργειες των 
Ρωμαιοκαθολικών εναντίον των Ελληνορθόδοξων καθώς και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί ως 
ετερόδοξοι Ευρωπαϊκοί λαοί-κατακτητές του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού». 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις έγιναν σε μακρο-επίπεδο με ένα «παράδειγμα» της ποιοτικής 
ανάλυσης το οποίο συζευγνύει τα επιμέρους παραδείγματα της ποιοτικής ανάλυσης με την 
ερμηνευτική μέθοδο (Μπονίδης 2004α, 2014 & υπό έκδοσηβ). Έτσι, με αφετηρία το σκοπό, τα 
ερευνητικά ερωτήματα και τα θεωρητικά ερείσματα της έρευνας συγκροτήθηκε ένα σύστημα
κατηγοριών βάσει του οποίου αποδελτιώθηκαν οι σχετικές αναφορές στα κείμενα, οι οποίες 
αναλύθηκαν με τη Δόμηση Περιεχομένου και την Πρότυπη Δόμηση (Μπονίδης 2004α, 2014 & υπό 
έκδοσηβ) ως εξής:

Α) Αφού αποδελτιώθηκε με μονάδα καταγραφής το «θέμα» και ταξινομήθηκε σε δελτία, 
βάσει του συστήματος των (υπο)-κατηγοριών το σχετικό με το αντικείμενο της έρευνας υλικό, 
περιγράφηκε κατά υποκατηγορία και κατηγορία, με τη δόμηση περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο 
έγινε εφικτή η αναπαράσταση του αποδελτιωμένου υλικού σε μακρο-επίπεδο.

Β) Στη συνέχεια, με την πρότυπη δόμηση τεκμηριώθηκαν οι παραφράσεις, αφού 
επιλέχθηκαν από το υλικό και παρατέθηκαν τα «πρότυπα», με το μέγιστο δυνατό συγκείμενο τους, 
για κάθε (υπο)-κατηγορία, δηλαδή οι πιο χαρακτηριστικές αναφορές με κριτήρια το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, τη μεγάλη συχνότητα και την ιδιαίτερη διατύπωση και οι οποίες έφεραν ενδιαφέροντα 
μηνύματα όσον αφορά την Παιδαγωγική της Ειρήνης. 

Γ) Έπειτα, στο τέλος κάθε βασικής κατηγορίας ακολούθησε η ερμηνεία του υλικού με την 
ερμηνευτική μέθοδο (Θεοδώρου 1999, Μπονίδης 2004, 2014 & υπό έκδοσηβ, Πουρκός 2010). Στο 
στάδιο αυτό επιχειρήθηκε με την ερμηνεία των σχετιζομένων με τη θεματική της έρευνας 
περιεχομένων των υπό εξέταση σχολικών βιβλίων, να διαπιστωθεί πως τα υπό έρευνα σχολικά 
βιβλία των Θρησκευτικών της μεταπολιτευτικής περιόδου, ενταγμένα στο ιστορικό τους πλαίσιο, 
διαμορφώνουν την εικόνα του ετερόδοξου εθνικού «άλλου» και αν τελικώς συνάδουν με τις αρχές 
και τους στόχους της Παιδαγωγικής της Ειρήνης.

2.4 Τα δεδομένα των αναλύσεων.
Η ανάλυση των παραπάνω βιβλίων καταδεικνύει τα εξής:
Α. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη στερεότυπη συμπεριφορά τους οι 

Ρωμαιοκαθολικοί παρουσιάζονται με όμοιο τρόπο στα σχολικά βιβλία όλων των περιόδων ως 
αντίπαλοι–εχθροί των Ελληνορθόδοξων οι οποίοι επιχειρούν την εξαφάνιση του ορθόδοξου 
εθνικού «εαυτού». Μέσα από τις σχετικές αναφορές οι Ρωμαιοκαθολικοί εμφανίζονται ως ύπουλοι, 
απειλητικοί, υπερόπτες, νοθευτές του ορθόδοξου χριστιανικού φρονήματος, αντιδημοκρατικοί, σε 
αντιπαράθεση με τον ορθόδοξο εθνικό «εαυτό», ο οποίος αντιδρώντας στη δυτική υπεροψία 
παρουσιάζεται δημοκρατικός, αφοσιωμένος στο ορθόδοξο φρόνημα και υπερασπιστής της 
ορθόδοξης «εθνικής» πίστης. Παράλληλα είναι βίαιοι, εχθροί του ορθόδοξου εθνικού «εαυτού», 
κατακτητές της ελληνικής γης, καταπιεστές και διώκτες δημιουργώντας την πραγματικότητα των 
Ρωμαιοκαθολικών ως μισητών εχθρών των Ορθοδόξων Ελλήνων. Η προοπτική συνεργασίας 
καθίσταται δύσκολη και αμφίβολη εξαιτίας των Ρωμαιοκαθολικών, οι οποίοι εμφανίζονται με τα 
ετερο-στερεότυπα της αδιάλλακτης, αυταρχικής, υπερφίαλης και φίλαρχης ετερόδοξης εθνικής 
εξω-ομάδας, σε αντίθεση με τον Ορθόδοξο εθνικό «εαυτό», ο οποίος είναι αυτός που κάνει τα 
πρώτα βήματα προσέγγισης, εμφανιζόμενος με τα αυτό-στερεότυπα του δυσαρεστημένου πλην 
όμως διαλεκτικού, μετριοπαθή και συζητήσιμου. Με αυτόν τον τρόπο οι Ρωμαιοκαθολικοί 
προβάλλονται με αρνητικά ετερο-στερεότυπα τα οποία «κατασκευάζουν» την εικόνα του 
ετερόδοξου εχθρικού «άλλου» σε αντιπαράθεση με τον ορθόδοξο εθνικό «εαυτό» ο οποίος 
προβάλλεται με θετικά αυτό-στερεότυπα να αντιστέκεται με σθένος διαμορφώνοντας και 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνορθόδοξη ταυτότητα των μαθητών και των μαθητριών.

-« Η Δύση εκτρέφει συνεχώς σχέδια κατάκτησης της Ανατολής με τις Σταυροφορίες. Με την 
τέταρτη Σταυροφορία (1202-1204) καταλαμβάνει και καταστρέφει την Πόλη. Προσπαθεί να 
επιβάλει στα κατακτημένα μέρη τα λατινικά έθιμα. Αντιμετωπίζει τους ορθοδόξους ως 
εχθρούς…» (Γ΄ Γυμνασίου 2006: 104).
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εχθρούς…» (Γ΄ Γυμνασίου 2006: 104).

-«…το Οικουμενικό Πατριαρχείο απηύθυνε τον Ιανουάριο του 1920 μια εγκύκλιο επιστολή…
Η εγκύκλιος καλούσε όλες τις Εκκλησίες να συνεργαστούν για μία εθνική συνάντηση, 
προτείνοντας μάλιστα την ίδρυση μιας «κοινωνίας» Εκκλησιών κατά τα πρότυπα της 
Κοινωνίας των Εθνών. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όμως, απαντώντας το 1923 με δική της 
εγκύκλιο δυναμίτισε κάθε προσπάθεια διαλόγου, προβάλλοντας ως προϋπόθεσή του την πλήρη 
υποταγή των υπόλοιπων Εκκλησιών στην εξουσία του Βατικανού… Μέχρι σήμερα συνεχίζεται 
ο διάλογος, με βασικό πρόβλημα την Ουνία, που συνεχίζει να απασχολεί τις δύο Εκκλησίες…» 
(Γ΄ Γυμνασίου 2006: 141, 143).
Β. Όσον αφορά τις βίαιες ενέργειες των Ρωμαιοκαθολικών εναντίον των 

Ελληνορθόδοξων ο τρόπος παρουσίασής τους παραμένει όμοιος στα σχολικά βιβλία όλων των 
περιόδων. Καταγράφονται δυσάρεστα γεγονότα εναντίον του ορθόδοξου εθνικού «εαυτού» 
συνοδευόμενα από βαρβαρότητες, βαναυσότητες και καταστροφές. Οι σχετικές αναφορές έχουν ως 
θέμα τις σταυροφορίες των Λατίνων εναντίον των Ελληνορθόδοξων καθώς και τη Φραγκοκρατία, 
κατά τις οποίες οι Ρωμαιοκαθολικοί παρουσιάζονται βάρβαροι, επεκτατικοί, μισαλλόδοξοι, 
εχθρικοί, διπρόσωποι, να συμπεριφέρονται με αγριότητα στον Ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό», ο 
οποίος υφίσταται ταλαιπωρίες, διώξεις, ταπεινώσεις, λεηλασίες σε αντίθεση με τον ελληνορθόδοξο 
εθνικό «εαυτό», ο οποίος παρουσιάζεται με θετικά αυτο-στερεοτυπικά χαρακτηριστικά, ως 
«πάσχων» να αντιστέκεται με σθένος. Η ύπουλη προσηλυτιστική δράση τους από την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας μέχρι και σήμερα τους καθιστά αυτοδίκαια εκμεταλλευτές δωροδόκους και 
επικίνδυνους για τον ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό». Παρουσιάζονται ως επίδοξοι διαμελιστές της 
ελληνορθόδοξης εθνικής ταυτότητας, σε αντιπαραβολή με τον ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό», ο 
οποίος προβάλλει σθεναρή αντίσταση στη διαφύλαξη της «πάτριας» πίστης. Έτσι οι 
Ρωμαιοκαθολικοί αναλαμβάνουν και εδώ το ρόλο της ετερόδοξης εχθρικής εξω-ομάδας που θα 
συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της συνοχής των μελών της Ελληνορθόδοξης εσω-
ομάδας και στη διαμόρφωση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας των εκπαιδευόμενων.

-«Οι σταυροφορίες… ήταν πρόσχημα για μια επέκταση της Δύσεως στην Ανατολή, ένα όργανο 
στην παπική κοσμοκρατορία… Η φοβερότερη για την Ανατολή σταυροφορία ήταν η τέταρτη…. 
Οι σταυροφόροι, κυρίως Γάλλοι και Βενετοί, κατέλαβαν το 1204 τη Κωνσταντινούπολη. Η 
πόλη γνώρισε φρικιαστικές στιγμές βαρβαρότητας και καταστροφής… οι ορθόδοξοι κληρικοί 
καταδιώκονται και ταπεινώνονται. Στις θεολογικές διαφορές και το εκκλησιαστικό χάσμα 
προστέθηκε και το εθνικό μίσος. Καθετί το δυτικό και λατινικό έγινε εχθρικό για τους 
ανατολικούς λαούς…» (Β΄ Γυμνασίου 1982: 194-195).
-« Η προπαγάνδα των Δυτικών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
υπέφερε και από την πληγή αυτή. Οι παπικοί ιεραπόστολοι… .προσπαθούσαν να  
προσηλυτίσουν τους ορθόδοξους στο δόγμα τους. Οι Λατίνοι μοναχοί έχοντας τη δύναμη του 
χρήματος με το οποίο δωροδοκούσαν τους φιλοχρήματους Τούρκους, δρούσαν ανενόχλητοι 
στις περιοχές της Ελλάδας και της Μ. Ασίας… προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την 
κατάσταση ανάγκης των ταπεινωμένων ορθοδόξων» (Γ΄ Γυμνασίου 1991: 211-212).
Γ. Οι Προτεστάντες στα σχολικά βιβλία όλων των περιόδων όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά και τη στερεότυπη συμπεριφορά τους παρουσιάζονται –όπως και οι 
Ρωμαιοκαθολικοί-ως ύπουλοι, απειλητικοί, αδίστακτοι, οι οποίοι προσπαθούν να διαδώσουν δόλια 
την πίστη τους σε αντίθεση με τον ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό» ο οποίος εμφανίζεται αγωνιστής 
και υπερασπιστής της ελληνορθόδοξης πίστης και πατρίδας. Προβάλλονται ως υπεύθυνοι για την 
έλλειψη ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των Προτεσταντών και της Ορθόδοξης Ελλαδικής Εκκλησίας 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των δύο ομολογιών, όπως με τους 
Ρωμαιοκαθολικούς, εξαιτίας επίσης της προσηλυτιστικής δράσης των Προτεσταντών εναντίον των 
Ελληνορθόδοξων. Επίσης εμφανίζονται θρησκευτικά κατώτεροι, σημείο εμφανές στην προσπάθεια 
δανεισμού στοιχείων από την Ορθόδοξο χριστιανισμό όσον αφορά το λατρευτικό, δογματικό και  
οργανωτικό – διοικητικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο οι Προτεστάντες φαίνεται ότι 
αναλαμβάνουν το ρόλο της επικίνδυνης, για το διαμελισμό της ελληνορθόδοξης ταυτότητας, 
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ετερόδοξης εθνικής εξω-ομάδας, ενισχύοντας την ορθόδοξη συνείδηση των Ελλήνων μαθητών και 
Ελληνίδων μαθητριών:

-«…Απειλούσαν το λαό …είτε με προσηλυτισμό είτε με νόθευση του φρονήματος και του 
ήθους Προέρχονταν τόσο από το Ρωμαιοκαθολικισμό και τον Προτεσταντισμό… Πατριάρχες 
έστελναν ‘εγκυκλίους’ που παρακινούσαν το λαό σε αντίσταση και εμμονή στην πάτρια 
πίστη… Από την άλλη πλευρά ο απλός λαός αντιδρώντας στη δυτική υπεροψία και 
προπαγάνδα, εκδήλωνε εντονότερα την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία…» (Α΄ Λυκείου 1992: 
75-76).

-«Στην προκειμένη περίπτωση η Ορθοδοξία έχει περίοπτη θέση, μια και … ο Προτεσταντισμός 
… προσπαθεί να πάρει στοιχεία από το λατρευτικό πλούτο της Ανατολής, και επομένως και από 
τη δογματική διδασκαλία… Οι προτεσταντικές εκκλησίες, χρόνο με το χρόνο έφτασαν σε μια 
απελπιστική απογύμνωση των συνάξεών τους από λατρευτικά στοιχεία. … Έτσι η ανάγκη του 
Προτεσταντισμού να γνωρίσει την Ορθοδοξία και να καρπωθεί το λειτουργικό της θησαυρό 
έγινε περισσότερο έντονη. Το ενδιαφέρον μάλιστα τον προτεσταντικού κόσμου στράφηκε και 
προς την οργάνωση της Εκκλησίας, στον επισκοπικό βαθμό και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο. (Ν. 
Ματσούκα, Οικουμενική Κίνηση, ιστορία - θεολογία, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 287-289)» (Β΄ 
Λυκείου 2006: 116)

Δ. Από τους ετερόδοξους Ευρωπαϊκούς λαούς ως κατακτητές του ελληνορθόδοξου 
εθνικού «εαυτού» εμφανίζονται οι Γερμανοί και οι Ιταλοί στα σχολικά βιβλία των περιόδων 1982-
1997 και 1997-2006 με αναφορές που αντλούν τη θεματική τους από τον Β΄ Παγκόσμια Πόλεμο. 
Οι εν λόγω λαοί παρουσιάζονται με αρνητικά ετερο-στερεότυπα ως εχθροί των Ελληνορθόδοξων. 
Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται προσβλέπει στην εθνοκεντρική κοινωνικοποίηση των 
μαθητών/τριων. Αναλυτικότερα:

1. Οι Γερμανοί, παρουσιάζονται με πλήθος αρνητικά ετερο-στερεοτυπικά χαρακτηριστικά 
στα σχολικά βιβλία της περιόδου 1982-1997 και από την περίοδο 1997-2006 στα σχολικά βιβλία 
Γυμνασίου και Λυκείου που γράφτηκαν κατά την περίοδο 1996-2000 ως «ιμπεριαλιστές», 
«κατακτητές» «υποδουλωτές», «βίαιοι», «σκληροί», «απάνθρωποι». Οι αναφορές αντλούν τη 
θεματική τους από τη Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, αναπαράγοντας τα ετερο-στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί για τον εν λόγω λαό στις 
συνειδήσεις των ελληνορθόδοξων με το πέρασμα του χρόνου, συμβάλλοντας στη συνοχή και τη 
θετική αυτοαντίληψη του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού» ο οποίος εμφανίζεται με θετικά αυτό-
στερεοτυπικά χαρακτηριστικά ως αποδέκτης βίαιων ενεργειών, υπερασπιστής του ελληνορθόδοξου 
έθνους, να αντιστέκεται με σθένος, ηρωισμό και αυτοθυσία. Η έλλειψη αναφορών στους 
Γερμανούς στα εν χρήσει σχολικά βιβλία του Γυμνασίου που γράφτηκαν μετά το 2003 ερμηνεύεται 
ως προσπάθεια συμπόρευσης των συγκεκριμένων σχολικών βιβλίων με την πολυπολιτισμική 
διάσταση που επαγγέλλονται τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ για την εννεαετή εκπαίδευση (Φ.Ε.Κ., Β΄,  
303/ 13.03.03) καθώς και πρόθεση σύμπλευσης της Ελλάδας με τις χώρες της Ε.Ε. Το ορθόδοξο 
εθνοκεντρικό μήνυμα πάντως παραμένει για τα εν χρήσει σχολικά βιβλία του Λυκείου εφόσον σε 
αυτά καταγράφηκαν αρνητικές αναφορές για τους Γερμανούς.

-«Είναι γνωστές οι πληγές του β΄ παγκοσμίου πολέμου. Θάνατοι, κατοχή της πατρίδας μας 
από ξένα στρατεύματα, πείνα, εξαθλίωση, εθνικός διχασμός. Η Εκκλησία κλήθηκε από τις 
περιστάσεις αυτές να ανακουφίσει τη δυστυχία και να σηκώσει, μαζί με το δικό της, και το 
σταυρό του έθνους…» (Β΄ Γυμνασίου 1982: 259).
-«Παύει να έχει κάθε ευθύνη ο Γερμανός στρατιώτης ο παιδαγωγημένος στη Ναζιστική 
Γερμανία, όταν, για να τιμωρήσει το παιδί που έκλεψε ένα καρβέλι, του σπάζει το χέρι 
βάζοντας ως υπομόχλιο το γόνατο του;» (Γ΄ Λυκείου 2006: 28).
2. Οι Ιταλοί στα σχολικά βιβλία της περιόδου 1982-1997 εμφανίζονται με λιγότερη 

βεβαρυμμένη απεικόνιση από τους Γερμανούς, με τρόπο όμως τέτοιο ώστε να κατασκευαστεί η 
πραγματικότητα του αγωνιστή-ήρωα για τον ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό» και να δημιουργηθεί η 
ελληνορθόδοξη ταυτότητα των μαθητών και των μαθητριών.

-«Και από τους πρώτους που έλαβαν μέρος σε πράξεις αντίστασης κατά των Γερμανών και 
Ιταλών ήταν κληρικοί…» (Γ΄ Γυμνασίου 1991: 248).

3 Συμπεράσματα
Η μελέτη των δεδομένων της παρούσας έρευνας επιτρέπει για τα υπό ανάλυση σχολικά 

βιβλία των Θρησκευτικών τις εξής γενικές διαπιστώσεις:
Η εικόνα των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών ως ετερόδοξων εθνικών «άλλων» είναι 

σταθερά αρνητικά χρωματισμένη σε όλα τα υπό ανάλυση σχολικά βιβλία επιχειρώντας να 
διαμορφώσουν μια κλειστή ορθόδοξη εθνική ταυτότητα, η οποία, δεδομένης της επίδρασής τους, 
μπορεί να αποτελεί τροχοπέδη στη γνώση και την κατανόησή τους.

Από τους ετερόδοξους Ευρωπαϊκούς λαούς αναφορά γίνεται στους Γερμανούς και τους 
Ιταλούς στα σχολικά βιβλία των περιόδων 1982-1997 και 1997-2006 αντλώντας την 
επιχειρηματολογία τους από τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η σύγχρονη 
κοινωνικοπολιτιστική πραγματικότητα των Γερμανών και Ιταλών καθώς και οι σχέσεις της 
Ελλάδας με τους εν λόγω λαούς σε ειρηνικές περιόδους δεν απασχολεί καθόλου τα συγκεκριμένα 
σχολικά βιβλία. Η έλλειψη αρνητικών αναφορών στα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου που 
γράφτηκαν μετά το 2003 για τους εν λόγω λαούς ερμηνεύεται πιθανώς ως αποτέλεσμα της ένταξης 
της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε, γεγονός που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής φιλίας 
και συνεργασίας.

Οι αναφορές στον ετερόδοξο εθνικό «άλλο» είναι δυνατόν να κατανοηθούν στο πλαίσιο της 
«Θεωρίας της Κοινωνικής Ταυτότητας» (Social Identity Theory) (Taifel 1978, Turner 1982) και να 
ερμηνευτούν ως προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού» μέσα από 
τις διαφορές και από τη σύγκριση με τους ετερόδοξους εθνικά «άλλους». Αυτή η διαδικασία 
ετεροπροσδιορισμού συμβάλλει στη συγκρότηση, εδραίωση και αναπαραγωγή της ελληνορθόδοξης 
εθνικής συλλογικής ταυτότητας, ως μοναδικής και ομοιογενούς, η οποία δεν έχει τίποτε κοινό και 
όμοιο με τους «άλλους» που ανήκουν στην διαφορετική ετερόδοξη εθνική εξω-ομάδα. Η με 
έμφαση «φυσικοποίηση» των διαφορών, οι οποίες εμφανίζονται διηνεκείς και σταθερές στο χρόνο 
είναι μια διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία την υψηλότερη θετική αξία έχει το θρησκευτικο-
εθνικά «δικό μας» (Αβδελά 1997). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας υψηλός βαθμός 
ελληνορθόδοξης εθνικοκοθρησκευτικής ομοιογένειας, η οποία μας παραπέμπει στην «εθνικιστική» 
Παιδαγωγική του 19ου αιώνα (Στάθης 1994). Σε συνδυασμό με νεότερες προσεγγίσεις του 
ζητήματος του εθνικισμού από την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία και την Ιστορία, 
σύμφωνα με τις οποίες, το έθνος δεν έχει αντικειμενική υπόσταση, αλλά συνιστά μια ιδεολογική 
επινόηση (Hobsbawm & Ranger 1995, Gellner1992, Κωνσταντινίδου 2000), είναι ορατός ο 
κίνδυνος της δημιουργίας μιας ορθόδοξης εθνικής «κοινότητας εαυτών» τα μέλη της οποίας έχουν 
νοερά την αίσθηση του «συνανήκειν» (Anderson 1997), με σκοπό να ενισχυθεί το ορθόδοξο εθνικό 
συναίσθημα και να εγερθεί η ορθόδοξη εθνική υπερηφάνεια και το πατριωτικό αίσθημα των 
εκπαιδευόμενων.

Εμφανίζονται επομένως ως ορθόδοξα εθνικά, με στοιχεία εθνοκεντρισμού, εφόσον 
διαμορφώνουν την ανωτερότητα του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού» και την κατωτερότητα του 
ετερόδοξου εθνικά «άλλου» μέσα από την προβολή θετικών αυτό-στερεοτύπων και αρνητικών 
ετερο-στερεοτύπων αντίστοιχα για τον ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό» και τον ετερόδοξο εθνικό 
«άλλο», παρουσιάζοντας ιδιαίτερα αισθητό αποκλεισμό από τις βασικές θέσεις και στόχους της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης.
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-«Και από τους πρώτους που έλαβαν μέρος σε πράξεις αντίστασης κατά των Γερμανών και 
Ιταλών ήταν κληρικοί…» (Γ΄ Γυμνασίου 1991: 248).
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Η μελέτη των δεδομένων της παρούσας έρευνας επιτρέπει για τα υπό ανάλυση σχολικά 

βιβλία των Θρησκευτικών τις εξής γενικές διαπιστώσεις:
Η εικόνα των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών ως ετερόδοξων εθνικών «άλλων» είναι 
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της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε, γεγονός που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής φιλίας 
και συνεργασίας.
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ερμηνευτούν ως προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού» μέσα από 
τις διαφορές και από τη σύγκριση με τους ετερόδοξους εθνικά «άλλους». Αυτή η διαδικασία 
ετεροπροσδιορισμού συμβάλλει στη συγκρότηση, εδραίωση και αναπαραγωγή της ελληνορθόδοξης 
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όμοιο με τους «άλλους» που ανήκουν στην διαφορετική ετερόδοξη εθνική εξω-ομάδα. Η με 
έμφαση «φυσικοποίηση» των διαφορών, οι οποίες εμφανίζονται διηνεκείς και σταθερές στο χρόνο 
είναι μια διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία την υψηλότερη θετική αξία έχει το θρησκευτικο-
εθνικά «δικό μας» (Αβδελά 1997). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας υψηλός βαθμός 
ελληνορθόδοξης εθνικοκοθρησκευτικής ομοιογένειας, η οποία μας παραπέμπει στην «εθνικιστική» 
Παιδαγωγική του 19ου αιώνα (Στάθης 1994). Σε συνδυασμό με νεότερες προσεγγίσεις του 
ζητήματος του εθνικισμού από την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία και την Ιστορία, 
σύμφωνα με τις οποίες, το έθνος δεν έχει αντικειμενική υπόσταση, αλλά συνιστά μια ιδεολογική 
επινόηση (Hobsbawm & Ranger 1995, Gellner1992, Κωνσταντινίδου 2000), είναι ορατός ο 
κίνδυνος της δημιουργίας μιας ορθόδοξης εθνικής «κοινότητας εαυτών» τα μέλη της οποίας έχουν 
νοερά την αίσθηση του «συνανήκειν» (Anderson 1997), με σκοπό να ενισχυθεί το ορθόδοξο εθνικό 
συναίσθημα και να εγερθεί η ορθόδοξη εθνική υπερηφάνεια και το πατριωτικό αίσθημα των 
εκπαιδευόμενων.

Εμφανίζονται επομένως ως ορθόδοξα εθνικά, με στοιχεία εθνοκεντρισμού, εφόσον 
διαμορφώνουν την ανωτερότητα του ελληνορθόδοξου εθνικού «εαυτού» και την κατωτερότητα του 
ετερόδοξου εθνικά «άλλου» μέσα από την προβολή θετικών αυτό-στερεοτύπων και αρνητικών 
ετερο-στερεοτύπων αντίστοιχα για τον ελληνορθόδοξο εθνικό «εαυτό» και τον ετερόδοξο εθνικό 
«άλλο», παρουσιάζοντας ιδιαίτερα αισθητό αποκλεισμό από τις βασικές θέσεις και στόχους της 
Παιδαγωγικής της Ειρήνης.

Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αβδελά, Ε. (1997). Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εμείς» και οι 

«άλλοι». Στο: Α. Φραγκουδάκη  & Θ. Δραγώνα, Θ. (επιμ.), «Τι είν΄η πατρίδα μας;». 
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 27-45.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

306

Althusser, L. (1983). Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους. Althusser, L. Θέσεις 
(1964-1975) (μτφρ. Ξ. Γιαταγάνας). Αθήνα: Θεμέλιο, 69-121.

Anderson, B. (1997). Φαντασιακές Κοινότητες: Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του 
εθνικισμού (μτφρ. Π. Χαντζαρούλα). Αθήνα: Νεφέλη.

Άχλης, Ν. (1983). Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι, στα σχολικά βιβλία Ιστορίας 
Γυμνασίου και Λυκείου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Δραγώνα, Θ. (1997). Όταν η εθνική ταυτότητα απειλείται: ψυχολογικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης. Στο: Α. Φραγκουδάκη & Θ. Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν΄η πατρίδα μας;». 
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 72-105.

Fritzsche, K. (1992). Τα σχολικά εγχειρίδια ως αντικείμενο έρευνας. Ματιές στη διεθνή έρευνα 
σχολικών εγχειριδίων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 17, 173-183.

Gellner, E. (1992). Έθνη και εθνικισμός, (μτφρ. Δ. Λαφαζάνη). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Θεοδώρου, Δ. (1999). Βασικές Έννοιες και Αρχές της Ερμηνευτικής ως Μεθόδου Παιδαγωγικής 

Έρευνας. Μακεδνόν, 6, 129-136.
Κωνσταντινίδου, Ε. (2000). Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα ελληνικά σχολικά βιβλία 

Ιστορίας: μια κριτική κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή).
Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.

Μαυροσκούφης, Δ. (2006). Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική ιδεολογία: Ερμηνευτική 
προσέγγιση του ‘επεισοδίου Τρίτση’. Στο: Δ. Χαραλάμπους (επιμ.), Διαχρονικές και 
Συγχρονικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης. Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νίκο Π. Τερζή .
Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 152-196.

Μπονίδης, Κ. (1998). Έρευνα των προδιαγραφών της διδασκαλίας στην Ελληνική Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση: Η ανάλυση των εν χρήσει σχολικών εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος υπό 
το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή). Θεσσαλονίκη: 
Α.Π.Θ.

Μπονίδης, Κ. (2003). Η παιδαγωγική και η εκπαίδευση της ειρήνης ως φορείς σχεδιασμού και 
διάχυσης ενός κοινωνικού νεωτερισμού στη ΝΑ Ευρώπη. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 87-99.

Μπονίδης, Κ. (2004α). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική 
εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Μπονίδης, Κ. (2004β). Όψεις εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής εκπαίδευσης: οι 
εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 134,
69-84.

Μπονίδης, Κ. (2007). Οι επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας της μεταπολίτευσης: 
ιστορικο‐συγκριτική και κριτική προσέγγιση. Στο: Δ. Χαραλάμπους (επιμ.), 
Μεταπολίτευση & Εκπαιδευτική πολιτική: παρελθόν‐παρόν‐μέλλον. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, 265-297.

Μπονίδης, Κ. (2009). Κριτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα του περιεχομένου των 
σχολικών βιβλίων: θεωρητικές παραδοχές και «παραδείγματα» ανάλυσης».  Συγκριτική και 
Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση,13, 86-122.

Μπονίδης, Κ. (2014). Η Ανάλυση Περιεχομένου ως μια μεικτή ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση 
ανάλυσης κειμένων. Στο: Μ. Πουρκός (επιμ.), Δυνατότητες και Όρια μείξης των 
Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές 
στον Ερευνητικό Σχεδιασμό. Αθήνα: Ίων, 473-479.

Μπονίδης, Κ. (υπό έκδοση α). Παιδαγωγική της Ειρήνης. Η θεωρία και η πράξη μιας εκπαίδευσης 
που αποβλέπει στην ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογία. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.

Μπονίδης, Κ. (υπό έκδοση β). Η Έρευνα και η αξιολογική Έρευνα των σχολικών βιβλίων: Το 
πεδίο, οι διαστάσεις και το μεθοδολογικό ζήτημα. Στο: Α. Κουλουμπαρίτση (επιμ.), Το 
σχολικό βιβλίο: Σχεδιασμός-Εφαρμογή-Αξιολόγηση. Αθήνα: Γρηγόρης.

Ξωχέλης, Π., Καψάλης, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης, Κ., Χατζησαββίδης, Σ. 
(2000α). Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας των 
βαλκανικών χωρών. Στο: Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης, Α. Σιπητάνου (επιμ.), Η Εικόνα του 
«άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών (Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998). Αθήνα: 
Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, 43-66.

Ξωχέλης, Π., Καψάλης, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης, Κ., Χατζησαββίδης, Σ. 
(2000β).  Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά βιβλία Ιστορίας των βαλκανικών χωρών. 
Στο: Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης, Α. Σιπητάνου, (επιμ.), Η Εικόνα του «άλλου»/Γείτονα στα 
Σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, 67-
99.

Ξωχέλλης, Π. (2002). «Η δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 
Μακεδνόν, 10, 93-98.

Πουρκός, Μ. (2010). Η Φαινομενολογική Μέθοδος Έρευνας: Από τη Φιλοσοφική Προοπτική στην 
Ποιοτική Έρευνα. Στο: Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (επιμ.), Ποιοτική Έρευνα στις 
Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: 
Τόπος, 371-412.

Στάθης, Π. (1994). Όψεις της διαμόρφωσης της εθνικής ιστοριογραφίας στην Ελλάδα τον ΙΘ΄ 
αιώνα: Η συμβολή των καθηγητών Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο: Εθνική 
συνείδηση και ιστορική παιδεία . Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 100-117.

Φραγκουδάκη, Α. (1997). Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης του ελληνικού 
έθνους. Στο: Α. Φραγκουδάκη & Θ. Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν΄η πατρίδα μας;». 
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση . Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 143-198.

Ξενόγλωσση
Arweck, E. & Nesbitt, E. (2008). Peace and non-violence: Sathya Sai Education in Human Values 

in British schools. Journal of peace education, 5 (1), 17-32.
Bajai, M. & Brantmeier, E. (2010).  The Politics, Praxis, and Possibilities of Critical Peace 

Education. Journal of Peace Education, 7 (2), 241-242.
Zevin, J. (1993). World studies in the secondary schools and the undermining of ethnocentrism. The 

Social Studies, 84 (2), 82-86.
Harris, I. (2004). Peace  Education theory. Journal of Peace Education, 1 (1), 5-20.
Hobsbawm, E. & Ranger, T. (1995). The invention of tradition. Cambridge: The Press Syndicate of 

the University of Cambridge.
Johnsen, E. (1993). Textbooks in the Kaleidoscope. A Critical Survey of Literature and Research on 

Educational Texts. Transl.L. Sivesind, Oslo: Scandinavian University Press.
Lum, J. (2010). Peace Education: Past, Present, & Future. Journal of Peace Education, 7 (2), 243-

244.
Page, J. (2004). Peace Education: Exploring some philosophical foundations. International Review

of Education, 50 (1), 3-15.
Szabolci, M. (1992). The Ethnic Factor in Central European Education. Στο: Κ. Schleicher & Τ.

Kosma (eds.), Ethnocentrism in Education. New York: Peter Lang, 103-120.
Taifel, H. (1978). Social categorization, social identity and social comparison. Στο: Η. Taifel, (eds.), 

Differentiation between social groups. Studies in the social psychology of intergroup 
relations (σελ. 61-76). London: European monographs in social psychology.

Toh, S. (2010). A report on the Peace Education Commission Program, International Peace 
Research Association Conference 2010, Sidney, Australia. Journal of Peace Education, 7
(2), 225-228.



307

Ξωχέλης, Π., Καψάλης, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης, Κ., Χατζησαββίδης, Σ. 
(2000α). Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας των 
βαλκανικών χωρών. Στο: Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης, Α. Σιπητάνου (επιμ.), Η Εικόνα του 
«άλλου»/Γείτονα στα Σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών (Πρακτικά Διεθνούς 
Συνεδρίου που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998). Αθήνα: 
Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, 43-66.

Ξωχέλης, Π., Καψάλης, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης, Κ., Χατζησαββίδης, Σ. 
(2000β).  Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά βιβλία Ιστορίας των βαλκανικών χωρών. 
Στο: Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης, Α. Σιπητάνου, (επιμ.), Η Εικόνα του «άλλου»/Γείτονα στα 
Σχολικά βιβλία των Βαλκανικών χωρών (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, 67-
99.

Ξωχέλλης, Π. (2002). «Η δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 
Μακεδνόν, 10, 93-98.

Πουρκός, Μ. (2010). Η Φαινομενολογική Μέθοδος Έρευνας: Από τη Φιλοσοφική Προοπτική στην 
Ποιοτική Έρευνα. Στο: Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (επιμ.), Ποιοτική Έρευνα στις 
Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: 
Τόπος, 371-412.

Στάθης, Π. (1994). Όψεις της διαμόρφωσης της εθνικής ιστοριογραφίας στην Ελλάδα τον ΙΘ΄ 
αιώνα: Η συμβολή των καθηγητών Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο: Εθνική 
συνείδηση και ιστορική παιδεία . Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 100-117.

Φραγκουδάκη, Α. (1997). Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης του ελληνικού 
έθνους. Στο: Α. Φραγκουδάκη & Θ. Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν΄η πατρίδα μας;». 
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση . Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 143-198.

Ξενόγλωσση
Arweck, E. & Nesbitt, E. (2008). Peace and non-violence: Sathya Sai Education in Human Values 

in British schools. Journal of peace education, 5 (1), 17-32.
Bajai, M. & Brantmeier, E. (2010).  The Politics, Praxis, and Possibilities of Critical Peace 

Education. Journal of Peace Education, 7 (2), 241-242.
Zevin, J. (1993). World studies in the secondary schools and the undermining of ethnocentrism. The 

Social Studies, 84 (2), 82-86.
Harris, I. (2004). Peace  Education theory. Journal of Peace Education, 1 (1), 5-20.
Hobsbawm, E. & Ranger, T. (1995). The invention of tradition. Cambridge: The Press Syndicate of 

the University of Cambridge.
Johnsen, E. (1993). Textbooks in the Kaleidoscope. A Critical Survey of Literature and Research on 

Educational Texts. Transl.L. Sivesind, Oslo: Scandinavian University Press.
Lum, J. (2010). Peace Education: Past, Present, & Future. Journal of Peace Education, 7 (2), 243-

244.
Page, J. (2004). Peace Education: Exploring some philosophical foundations. International Review

of Education, 50 (1), 3-15.
Szabolci, M. (1992). The Ethnic Factor in Central European Education. Στο: Κ. Schleicher & Τ.

Kosma (eds.), Ethnocentrism in Education. New York: Peter Lang, 103-120.
Taifel, H. (1978). Social categorization, social identity and social comparison. Στο: Η. Taifel, (eds.), 

Differentiation between social groups. Studies in the social psychology of intergroup 
relations (σελ. 61-76). London: European monographs in social psychology.

Toh, S. (2010). A report on the Peace Education Commission Program, International Peace 
Research Association Conference 2010, Sidney, Australia. Journal of Peace Education, 7
(2), 225-228.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

308

Turner, J. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social group. Στο: Η. Taifel (eds.), Social 
identity and intergroup relations. London: European monographs in social psychology, 5-
40.

UNESCO (1949). A Handbook for the Improvement of Textbooks and Teaching Materials as Aids 
to International Understanding. Paris: Fortin.

UNESCO (1974). Recommendation concerning education for international understanding, co-
operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms. 
Paris, France: UNESCO. Recommendation adopted by the General Conference of 
UNESCO at the 18th Session, on 19 November, 1974.

Van Dijk, Τ. (1987). Communicating Racism. Ethnic Prejudice in Thought and Talk. London-New
York: Sage.

Waterbury, R. (1993). Culture, Society and the interdisciplinary teaching of world studies. An
Anthropological perspective. The Social Studies, 84 (2), 63-66.



309

Turner, J. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social group. Στο: Η. Taifel (eds.), Social 
identity and intergroup relations. London: European monographs in social psychology, 5-
40.

UNESCO (1949). A Handbook for the Improvement of Textbooks and Teaching Materials as Aids 
to International Understanding. Paris: Fortin.

UNESCO (1974). Recommendation concerning education for international understanding, co-
operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms. 
Paris, France: UNESCO. Recommendation adopted by the General Conference of 
UNESCO at the 18th Session, on 19 November, 1974.

Van Dijk, Τ. (1987). Communicating Racism. Ethnic Prejudice in Thought and Talk. London-New
York: Sage.

Waterbury, R. (1993). Culture, Society and the interdisciplinary teaching of world studies. An
Anthropological perspective. The Social Studies, 84 (2), 63-66.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Κατερίνα Φωτιάδου

fotiadoukat@gmail.com

Εκπ/κος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΕ06, Med

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία διερευνά την παρουσία και εκπαιδευτική αξιοποίηση αγγλόφωνων έργων με 
επίκεντρο τα σχολικά εγχειρίδια «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» του Γυμνασίου. Στοχεύοντας 
σε μία κριτική θεώρηση της διδασκαλίας της αγγλόφωνης λογοτεχνίας στην τελευταία βαθμίδα 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διερευνώνται και μελετώνται οι παράμετροι διδασκαλίας 
της ξένης λογοτεχνίας δίδοντας έμφαση στη διττή σχέση και αλληλεπίδραση των επίσημων 
προδιαγραφών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη στοιχειοθέτηση των αγγλόφωνων επιλογών 
βάσει ταξινόμησης και στην παρουσίαση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που εντοπίζονται στα 
συνολικά οκτώ κείμενα που ανθολογούνται στα εγχειρίδια των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων.
Το θεματικό περιεχόμενο των ανθολογούμενων αγγλόφωνων έργων, που επικεντρώνεται στην 
πίστη, στον τόπο μας όπως τον βιώνουν οι ξένοι επισκέπτες, στη φιλία, στη συμβίωση ανθρώπων 
και ζώων, στον άνθρωπο σε σχέση με τη φύση, στις οικογενειακές σχέσεις, στον πατριωτισμό όπως 
εκφράζεται από έναν φιλέλληνα, στη ρομαντική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου, υποστηρίζει 
και αναδεικνύει τη διαπολιτισμική διάσταση της λογοτεχνίας, καθώς και την αντίστοιχη από τις 
επίσημες προδιαγραφές στοχοθεσία. Η αποσπασματική μορφή με σχετική αυτοτέλεια των 
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κείμενα. 
Συμπερασματικά, η διδασκαλία της αγγλόφωνης λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο με τα εγχειρίδια 
«Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» δύναται, παρά τις όποιες αδυναμίες, να υπηρετήσει τους 
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Λέξεις-κλειδιά: αγγλόφωνη λογοτεχνία από μετάφραση, εγχειρίδια λογοτεχνίας,
διαπολιτισμικότητα, διαθεματικότητα

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία διερευνά τα κείμενα αγγλόφωνης λογοτεχνίας από μετάφραση, τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην τελευταία 
βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ως πηγές χρησιμοποιούνται τα σχετικά 
εγχειρίδια, τα Προγράμματα Σπουδών και τα βιβλία του εκπαιδευτικού. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όταν αναφερόμαστε στη διδασκαλία της 
αλλόγλωσσης μεταφρασμένης λογοτεχνίας προκύπτει πάντα το ζήτημα της επάρκειας, καθώς και 
της αναγνωστικής και εκπαιδευτικής λειτουργικότητας των μεταφρασμένων κειμένων, από την 
οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Έχοντας ως δεδομένο 
ότι οι μαθητές δε θα έρθουν σε επαφή με το πρωτότυπο, διαδικασία που προϋποθέτει γλωσσική 
επάρκεια σε μεγάλο βαθμό, δίνεται βάρος στη λογοτεχνική ποιότητα της μετάφρασης (ενδεικτικά: 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Νάκη, 2001· Dimasi-Charatsidis, 2011). Στην παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το 
μείζον θέμα, καθώς σχεδόν όλοι οι μεταφραστές των αγγλόφωνων λογοτεχνικών έργων δεν φέρουν 
μόνο την ιδιότητα του μεταφραστή, αλλά και εκείνη του λογοτέχνη/ποιητή, όπως επί παραδείγματι 
οι Ζήσιμος Λορεντζάτος, Στέφανος Μύρτας και Λάμπρος Πορφύρας, γεγονός που αυτόματα 
διασφαλίζει τη λογοτεχνική αξία του μεταφράσματος. 

2 Πλαίσιο αναφοράς: ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ-ΠΣ

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας ακολουθεί μία ευσύνοπτη αναφορά στους δηλούμενους 
σκοπούς της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και δη της ξενόγλωσσης, όπως αυτοί εκφράζονται στα 
θεσμικά κείμενα. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο 
Γυμνάσιο, γενικός σκοπός του μαθήματος είναι «η ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της 
επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την 
ανάγνωση, κατανόηση και ερμηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών ελλήνων και ξένων λογοτεχνών.
Τα λογοτεχνικά κείμενα είναι φορείς εθνικών, οικουμενικών και διαπολιτισμικών αξιών. Η επαφή 
με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εθνικής και παγκόσμιας…» (ΦΕΚ 
303/Β΄, 13-3-2003: 3795). Επομένως, διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η νεοελληνική και η 
ξενόγλωσση λογοτεχνική παραγωγή συνιστούν έναν διαπολιτισμικό τόπο διαλόγου ανάμεσα στους 
πολιτισμούς. Ως προς τα περιεχόμενα του Προγράμματος, τα κείμενα που επιλέγονται ανήκουν 
στην ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο, το σενάριο και το λογοτεχνικό δοκίμιο, «τόσο από τη 
νεοελληνική όσο και από την ξένη λογοτεχνία». Η δε ταξινόμηση των ξενόγλωσσων κειμένων 
ακολουθεί τις «αντίστοιχες περιόδους για συγκριτική ανάγνωση» (ό.π.). 

Στους ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ για το γυμνάσιο δεν γίνεται ούτε άμεση ούτε έμμεση 
αναφορά στη θέση της ξένης λογοτεχνίας. Ωστόσο, για την Α΄ και Β΄ τάξη εντοπίζονται επαρκείς 
αναφορές στους στόχους, όπου γίνεται λόγος για τον προβληματισμό/ευαισθητοποίηση των 
μαθητών στην διαπολιτισμική διάσταση της λογοτεχνίας, στις θεματικές ενότητες για τον άνθρωπο 
και τη φύση, τις οικογενειακές σχέσεις, τη θρησκευτική ζωή, τις παλαιότερες μορφές ζωής, τα 
ταξίδια, την ξενιτιά, τους φιλικούς δεσμούς, τη βιοπάλη, τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, τα 
ζώα, καθώς και στις ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες προτείνονται ως διαθεματικές και σε 
αντιστοιχία με τις ενδεικτικές έννοιες διαθεματικής προσέγγισης του ΔΕΠΠΣ (ό.π.: 3797-3802). 
Για τη Γ΄ τάξη στις θεματικές ενότητες Η νεότερη λογοτεχνία και Ξένη λογοτεχνία γίνονται σαφείς 
αναφορές στον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της λογοτεχνίας, ενώ στις ενδεικτικές δραστηριότητες
προτείνεται η «αναζήτηση κειμένων από τον τόπο προέλευσης αλλοδαπών μαθητών, τα οποία 
δίνουν τη δυνατότητα να συζητηθούν κοινά φαινόμενα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στο 
πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης της λογοτεχνίας» (ό.π.: 3804-3805). Τέλος, κατά το 
ΑΠΣ, η διδακτική πράξη εδράζεται στην ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου, κατά 
την οποία το όλο κατανοείται μέσα από την ανάλυση των μερών και το μερικό μέσα από τη 
θεώρηση του όλου, και, όπου το κείμενο το επιτρέπει, στη διαθεματική προσέγγιση μέσα από την 
αξιοποίηση των βιωμάτων και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές από την επαφή τους 
με άλλα γνωστικά αντικείμενα (ό.π. 3806). 

Το νέο ΠΣ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση αναφέρει ως 
βασικό σκοπό την «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» και τονίζει ότι «η λογοτεχνία είναι 
ένας κατεξοχήν διαπολιτισμικός τόπος όπου ο διάλογος ανάμεσα στους πολιτισμούς γίνεται πράξη 
μέσα από τη μετάφραση, τη διασκευή και την αέναη επανερμηνεία και όπου η ετερότητα όχι μόνον 
αναγνωρίζεται αλλά ενσωματώνεται ως αναγκαίος όρος της ζωτικότητας και της δυναμικής της» 
(ΠΙ-Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2011: 22-23). Η λογοτεχνία 
προσεγγίζεται «ως ένα επικοινωνιακό συμβάν, ιστορικά προσδιορισμένο» και η διδασκαλία «ως 
μία μεσολαβητική πράξη», βασικός σκοπός της οποίας είναι η δημιουργία κριτικών αναγνωστών 
(ό.π.: 177). Επομένως, δίδεται έμφαση όχι στο κείμενο καθαυτό αλλά στο πώς θα αναγνωστεί. 
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Όσον αφορά στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, επισημαίνεται ότι στηρίζεται και στη 
μεταφρασμένη λογοτεχνία (ό.π.: 179), η οποία περιλαμβάνεται σε όλες τις προτεινόμενες θεματικές 
ενότητες με την προσοχή να επικεντρώνεται στις παρακάτω: Σχολική ζωή, Η Ελλάδα στην ξένη 
ποίηση, Ετερότητα στη λογοτεχνία, Θέατρο, Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα, Χιούμορ και σάτιρα
(ό.π.: 180-196). Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι το ΠΣ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο 
Γυμνάσιο αποτελεί συνέχεια των αρχών από τους οποίους διέπεται και των σκοπών που τίθενται 
στο αντίστοιχο ΠΣ του Δημοτικού Σχολείου (ό.π.: 177).

3 Ταξινομήσεις-σχολιασμός των κειμένων αγγλόφωνης λογοτεχνίας

Η κριτική προσέγγιση όσον αφορά στα προτεινόμενα αγγλόγλωσσα κείμενα εδράζεται σε μία 
ταξινόμηση που αφορά στο λογοτεχνικό είδος και ρεύμα στο οποίο εντάσσεται κάθε κείμενο, το 
θεματικό περιεχόμενο και το φύλο του συγγραφέα. Η ταξινόμηση αυτή, η οποία ακολουθεί τη 
σειρά με την οποία τα κείμενα διατάσσονται ανά τάξη, θα επιτρέψει τη διατύπωση κριτικής για τις 
επιλογές των ανθολόγων. 

Πίνακας 1. Ταξινομήσεις των 8 αγγλόφωνων κειμένων των εγχειριδίων Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Συγγραφέας και 
έργο

Λογοτεχνικό είδος και 
ρεύμα

Θεματικό περιεχόμενο Φύλο 
συγγραφέα

Κάρολος 
Ντίκενς, 
Παραμονή 
Χριστουγέννων
(1843)

Μυθιστόρημα -
ρεαλισμός, μέσα του 19ου

αιώνα

Το περιεχόμενο είναι ψυχογραφικό, 
κοινωνικό και εορταστικό. Το 
απόσπασμα σκιαγραφεί τον 
χαρακτήρα του τσιγκούνη και 
δύστροπου Σκρουτζ, όπως 
αποκαλύπτεται από τη συμπεριφορά 
του στον ανιψιό του, αλλά και τη 
στάση του απέναντι στη γιορτή των 
Χριστουγέννων.

Άρρεν

Τζων Φόουλς,
Κοιτώντας την 
Αθήνα (1966)

Μυθιστόρημα -
μεταμοντερνισμός/
ιστοριογραφική 
μεταμυθοπλασία, 20ος αι.

Το κείμενο είναι ταξιδιωτικό. 
Παρουσιάζει τις εντυπώσεις και τα 
συναισθήματα του συγγραφέα, όταν 
πρωτοαντίκρισε την Αθήνα ψηλά 
από τον Υμηττό.

Άρρεν

Όσκαρ Ουάιλντ,
Ο πιστός φίλος
(1888)

Διήγημα - τελευταίοι 
Βικτωριανοί, το κίνημα 
του αισθητισμού/η τέχνη 
για την τέχνη, δεκαετία 
του 1890

To κείμενο είναι κοινωνικό και 
διδακτικό και αναφέρεται στη φιλία, 
που δεν είναι υποκριτική ή 
μονόπλευρη.

Άρρεν

Τζακ Λόντον,
O Αδάμαστος
(1906)

Μυθιστόρημα - Native
American ρητορική,
Αμερικανική λογοτεχνία 
1865-1914

Το περιεχόμενο είναι περιπετειώδες 
και φιλοζωικό. Το απόσπασμα 
παρουσιάζει την επίμονη 
προσπάθεια των νέων αφεντικών 
του Ασπροδόντη να τον δαμάσουν, 
αλλά και τις αντιδράσεις του άγριου 
ζώου.

Άρρεν

Ινδιάνος Σιάτλ,
Ένα παλιό 
μήνυμα για το 

Απόδοση ομιλίας -
Native American
ρητορική, Αμερικανική 

Το κείμενο αφορά τον άνθρωπο και 
τη φύση. Είναι ένα οικολογικό 
μανιφέστο, καθώς ο Σιάτλ εκφράζει 

Άρρεν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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σύγχρονο κόσμο
(1855)

λογοτεχνία 1865-1914 τις ανησυχίες του για τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζουν οι λευκοί 
άποικοι τη γη.

Περλ Μπακ, Η 
μάνα (1934)

Μυθιστόρημα -
ρεαλισμός/Αμερικανική 
λογοτεχνία για την Κίνα,
20ός αι.

Το περιεχόμενο είναι ανθρωπιστικό. 
Στο απόσπασμα περιγράφονται η 
προσφορά και η αγάπη της μάνας 
προς την οικογένειά της στην Κίνα 
των αρχών του 20ού αι.

Θήλυ

Τζωρτζ 
Γκόρντον 
Μπάυρον,
Το προσκύνημα 
του Τσάιλντ 
Χάρολντ (1812-
1818/Β΄ Άσμα: 
1812)

Ποίηση -
ρομαντισμός, πρώτο 
ήμισυ του 19ου αι.

Το περιεχόμενο είναι  ταξιδιωτικό. 
Το απόσπασμα παρουσιάζει τις 
μελαγχολικές σκέψεις του ήρωα για 
τη φθορά που επέφερε ο χρόνος στα 
αρχαία μνημεία και τη λεηλασία 
τους από τον Έλγιν.

Άρρεν

Σάμιουελ Τ. 
Κόουλριτζ, 
Δουλειά χωρίς 
ελπίδα (1825)

Λυρική ποίηση/σονέτο-
ρομαντισμός, πρώτο 
ήμισυ του 19ου αι.

Το σονέτο είναι στοχαστικό και 
λυρικό και αναφέρεται στην άρνηση 
του ποιητή για ποιητική δημιουργία, 
που οφείλεται στην απουσία πίστης 
και ελπίδας.

Άρρεν

Η ταξινόμηση των κειμένων με ειδολογικά κριτήρια αναδεικνύει την κυριαρχία του πεζού 
λόγου έναντι του ποιητικού. Μία υπεροχή που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις για 
τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι άγγλοι ποιητές στην κατασκευή του χάρτη της ευρωπαϊκής 
λογοτεχνίας, αφού η Αγγλία ήδη από τον 14ο αιώνα διακρίνεται για την ποίησή της, της οποίας η 
παρουσία στα γράμματα και τις τέχνες είναι συνεχής (Καραγιώργος, 2005: 27). Επιπλέον,
εντοπίζεται απουσία ειδών όπως το θέατρο στις διάφορες μορφές του ή το δοκίμιο. Ωστόσο, το νέο 
ΠΣ προτείνει την ανάγνωση θεατρικών έργων όπως Ο Έμπορος της Βενετίας στη διδακτική ενότητα 
Ετερότητα στη λογοτεχνία και Ρωμαίος και Ιουλιέτα ή άλλες σαιξπηρικές κωμωδίες στην ενότητα 
Θέατρο (ΠΙ-Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπ.: 188-189).

Ως προς τα λογοτεχνικά ρεύματα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κυρίαρχο 
λογοτεχνικό τρόπο στην Ευρώπη στα μέσα του 19ου αιώνα, τον ρεαλισμό (Travers, 2005: 126), που 
επικεντρώνεται στις σχέσεις του ατόμου με την κοινωνία, στον κοινό άνθρωπο, στην ψυχολογική 
διάσταση των προσώπων και των χαρακτήρων και επιλέγει ως τρόπο εκφοράς την αφήγηση και ως 
μορφή της αφήγησης τον πεζό λόγο (Benoit-Dusausoy, Fontaine, 1999: 455-456). Όσον αφορά
στον αγγλικό ρεαλισμό, αυτός χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων ως «ηθικός» ρεαλισμός, καθώς όλοι, 
ανεξαιρέτως, οι πεζογράφοι της εποχής είναι κατά κύριο λόγο ηθικολόγοι. Έτσι και ο Ντίκενς, 
αναμφισβήτητος εισηγητής του κοινωνικού μυθιστορήματος, γράφει με σκοπούς ηθικοδιδακτικούς, 
αφού όλο το έργο του αποτελεί επίκληση στην καλοσύνη και στη γενναιοψυχία (ό.π.: 461), ενώ με 
τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία εγκαινιάζει το είδος της εορταστικής λογοτεχνίας (Πυλαρινός, κ.ά., 
Βιβλίο εκπαιδευτικού: 49). 

Το επόμενο λογοτεχνικό ρεύμα είναι ο μεταμοντερνισμός, μία λογοτεχνία χωρίς 
ψευδαισθήσεις, που αντιστάθηκε σε κάθε αντίληψη αισθητικής τάξης, δείχνοντας προτίμηση στις 
αποσπασματικές δομές, τις αποσυναρμοσμένες και στιγμιοτυπικές αφηγήσεις και σε χαρακτήρες 
χωρίς ψυχολογική συνοχή ή ολοκληρωμένη προσωπικότητα (Travers, ό.π.: 354). Μία από τις 
μείζονες τάσεις της περιόδου αποτελεί η μεταμυθοπλασία, όπου τα κείμενα παρουσιάζονται ως 
«μετα-κείμενα» (ό.π.: 366). Έτσι, η διακειμενικότητα, ο όρος με τον οποίο η Τζούλια Κριστέβα 
περιγράφει τα μυθοπλαστικά έργα που συναπαρτίζονται από ένα «μωσαϊκό παραθεμάτων» (ό.π.: 
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367), συνιστά κύριο χαρακτηριστικό του μεταμοντέρνου μυθιστορήματος, στο οποίο εντάσσεται 
και το έργο του Φόουλς. 

Το τέλος του 19ου αιώνα και ο αισθητισμός, που χαρακτηρίστηκε τελικά ως 
«ντεκανταντισμός» και «επιδίδεται στην ηδονή της αναζήτησης της λεπτότητας, της ομορφιάς, της 
τέχνης» (Benoit-Dusausoy, Fontaine: 557), εκπροσωπείται από τον Ιρλανδό Ουάιλντ. Ο λογοτέχνης
συστήνεται στους μαθητές μέσω των παραμυθιών του, τα οποία υποστηρίζει ότι δεν απευθύνονται 
σε παιδιά, αλλά σε παιδικές ψυχές, από οχτώ ως ογδόντα χρονών (Πυλαρινός, κ.ά., ό.π.: 122).

Το αγγλόφωνο μυθιστόρημα εκπροσωπείται και από τρεις Αμερικανούς συγγραφείς. Τα
κείμενα του Ινδιάνου Σιάτλ και του Λόντον συγκαταλέγονται στην περίοδο της Native American
ρητορικής. Για την καταγεγραμμένη αμερικανική ινδιάνικη ρητορική η «γη» συνιστά θέμα μεγάλης 
σπουδαιότητας. Οι ομιλίες Ινδιάνων αναφορικά με και προς τους λευκούς είναι πολυάριθμες, χωρίς 
ωστόσο να είναι δυνατό να πούμε πόσο ακριβείς είναι οι εκδοχές τους στην αγγλική γλώσσα. Μία 
τέτοια περίπτωση είναι και ο λόγος του Ινδιάνου Σιάτλ, μία σε μεγάλο βαθμό επινόηση (Baym,
1994b: 265). Στην ίδια λογοτεχνική περίοδο συγκαταλέγονται και οι ιστορίες του Λόντον για τον 
πρωτόγονο (και μελοδραματικό) αγώνα ισχυρών και ανίσχυρων ανθρώπων στο πλαίσιο των 
ακατανίκητων δυνάμεων της φύσης (ό.π.: 856-857). Με έργο πληθωρικό, βραβευμένη με το 
Νόμπελ Λογοτεχνίας, αλλά και με αμφιλεγόμενη προσωπικότητα η Μπακ συστήνει το ρεαλιστικό 
μυθιστόρημα του 20ού αιώνα και την ιδιαίτερη θεματική της, που αφορά στην Κίνα και τις 
γυναίκες, δύο θέματα που θεωρούνταν περιφερειακά, ακόμα και επιπόλαια κατά την πρώιμη 
μεταπολεμική περίοδο (Conn, 1996: xi-xxii).

Τέλος, τα δύο ποιήματα εντάσσονται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και στο λογοτεχνικό και 
καλλιτεχνικό κίνημα του ρομαντισμού. Ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι η κατάργηση 
των παραδοσιακών κανόνων μορφής, η επιμονή στο «εγώ» του δημιουργού ή του ήρωα, μια 
προτίμηση για θέματα σχετικά με την προσωπική εμπειρία της φύσης, τους αγώνες για την 
ελευθερία, το πάθος για τον περιηγητισμό και το ταξίδι (Παρίσης, Παρίσης, 2012: 163· Abrams,
1993b: 5-12). Στο πλαίσιο αυτό ανθολογείται Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ, που ανήκει σε 
ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ανθηρά είδη του ρομαντισμού, το έμμετρο διήγημα (Benoit-
Dusausoy, Fontaine, ό.π.: 390), καθώς και το ποίημα Δουλειά χωρίς ελπίδα που καταργεί την 
παραδοσιακή φόρμα του σονέτου1.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι επιλογές των ανθολόγων προκρίνονται θετικά, αφού 
παρουσιάζονται τα βασικά λογοτεχνικά ρεύματα που άκμασαν στον αγγλόφωνο χώρο παράλληλα ή 
ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μία ενδεχόμενη αδυναμία είναι η 
συμπερίληψη μόλις ενός έργου του δεύτερου μισού του 20ού αι., η οποία όμως μπορεί να 
αμβλυνθεί, αν ληφθεί υπόψη ότι, κατά το νέο ΠΣ, τα εν χρήσει σχολικά ανθολόγια δεν θεωρούνται 
αποκλειστικό εκπαιδευτικό υλικό (ΠΙ-Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, ό.π.: 25). 

Ως προς τη θεματολογία των επιλεγέντων κειμένων, η ταξινόμηση κατέδειξε ότι τα έργα είναι 
αντιπροσωπευτικά της λογοτεχνικής κίνησης και της θεματικής της εποχής που έζησαν και 
δημιούργησαν οι συγγραφείς τους. Το περιεχόμενό τους είναι θρησκευτικό, ψυχογραφικό, 
κοινωνικό, ταξιδιωτικό, διδακτικό, περιπετειώδες, φιλοζωικό, οικολογικό, ανθρωπιστικό, 
στοχαστικό και λυρικό. Τα ζητήματα που πραγματεύονται οι αγγλόφωνοι λογοτέχνες είναι 
πανανθρώπινα και μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο, 
όπως για παράδειγμα η σχέση ανθρώπου και φύσης. Ταυτόχρονα ανθολογούνται έργα, όπως η 

1 Ο Κόουλριτζ αναφέρει σχετικά με το σονέτο ότι: «Τα ποιήματα στα οποία δεν αναπτύσσεται κανένα αίσθημα 
μοναξιάς δεν είναι σονέτα επειδή ο συγγραφέας επέλεξε να τα γράψει σε δεκατετράστιχο: αυτά τα ποιήματα θα έπρεπε 
να τιτλοφορούνται ωδές ή τραγούδια ή επιγραφές. Στο σονέτο χρειαζόμαστε την εμφάνιση κάποιου αισθήματος 
μοναξιάς, όπως και αν αυτό εξάπτεται. Ωστόσο, τα σονέτα που μου φαίνονται πιο έξοχα είναι εκείνα που συνάγονται 
από και σχετίζονται με το σκηνικό της φύσης. Τέτοιες συνθέσεις δημιουργούν μία γλυκιά και άρρητη ένωση ανάμεσα 
στον πνευματικό και υλικό κόσμο». Βλ.: Coleridge, T. S. (1796). Sheet of Sonnets. Retrieved on 16-2-2015 from 
http://www.sonnets.org/coler1.htm.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

314

Παραμονή Χριστουγέννων, Ο πιστός φίλος ή Ο αδάμαστος, τα οποία εντάσσονται στις αναγνωστικές 
προτιμήσεις των μαθητών. Επομένως, η εκπεφρασμένη από το νέο ΠΣ πρόθεση να εδράζεται η 
επιλογή των κειμένων και στα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των εφήβων (ΠΙ-Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ό.π.: 179) εκπληρώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, όσον 
αφορά στην αγγλόφωνη λογοτεχνία. Τέλος, η περιήγηση στο θεματικό περιεχόμενο επιφυλάσσει 
μία ευχάριστη και ίσως απροσδόκητη παρουσία, αυτή της γυναικείας γραφής και θεματικής. Η 
Μπακ με το έργο της αντιτάσσει τη δική της ματιά στη δεσπόζουσα αρσενική οπτική και προβάλλει 
την πολυπολιτισμικότητα. 

Η επόμενη κατηγορία στις ταξινομήσεις αφορά στο φύλο του συγγραφέα, όπου υπερισχύει η 
ενσωμάτωση έργων αντρών λογοτεχνών. Από τους συνολικά 8 δημιουργούς μόλις μία είναι 
θηλυκού γένους και μάλιστα πεζογράφος. Εύλογα εγείρονται ερωτήματα για τη μη συμπερίληψη 
ποίησης ή περισσότερων δειγμάτων πεζογραφίας από τη γυναικεία πένα. Ωστόσο, η ανθολόγηση 
της Αμερικανίδας Μπακ προκρίνεται θετικά, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι το λογοτεχνικό της έργο 
έχει συχνά εγείρει τόσο ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με το φυλετικό και γενετήσιο στάτους 
κβο που έχει ποικιλοτρόπως αγνοηθεί στην Αμερική. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τις 
δεκαετίες του ’50 και του ’60 οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των καταλόγων με τα υποχρεωτικά 
προς ανάγνωση λογοτεχνικά έργα δεν την συμπεριέλαβαν στις ανθολογίες (Conn, op. cit.· Baym,
1985: 63-80). Τέλος, στις ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες του ΑΠΣ συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων αγγλόφωνων αντρών συγγραφέων και μία γυναίκα, η Β. Γουλφ (ΦΕΚ 303/Β΄, 13-3-
2003, ό.π.: 3800-3801). 

Ολοκληρώνοντας τον σχολιασμό, πρέπει να επισημανθεί ότι η διδασκαλία των αγγλόφωνων 
κειμένων συντελείται κυρίως με αποσπάσματα εκτενών έργων, κάτι που επιτρέπει την επαφή του 
μαθητή με το μυθιστόρημα, το κυριότερο λογοτεχνικό είδος της σύγχρονης εποχής. Βέβαια, η 
αποσπασματικότητα επηρεάζει την απόδοση του συνολικού κειμενικού νοήματος, μία αδυναμία 
που μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει με την αξιοποίηση εκείνων των συνοδευτικών ερωτήσεων 
των κειμένων που καλούν τους μαθητές να διαβάσουν ολόκληρα έργα. Άλλωστε, τόσο το νέο ΠΣ 
όσο και οι Οδηγίες διδασκαλίας συστήνουν, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, την 
ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων (ΠΙ-Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
ό.π.: 25· ΙΕΠ-Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ό.π.: 13). 

4 Παρουσίαση-σχολιασμός των μεθοδολογικών προσεγγίσεων 

Σε αυτό μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως αυτές 
αποτυπώνονται στα περικείμενα στοιχεία των εγχειριδίων, ώστε να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο επιδρούν στην πρόσληψη και διδακτική διαχείριση των κειμένων από διδάσκοντες και 
μαθητές.

Τα οκτώ αγγλόφωνα έργα διατάσσονται σε οκτώ ευρύτερες διδακτικές ενότητες, όπου για την 
Α΄ και Β΄ τάξη η οργάνωση είναι θεματική, ενώ για τη Γ΄ ιστορική – γραμματολογική. Τα κείμενα 
ανήκουν στις εξής ενότητες:

1. Θρησκευτική ζωή (Πυλαρινός, κ.ά., 2012: 53): Παραμονή Χριστουγέννων
2. Ταξιδιωτικά κείμενα (ό.π.: 111): Κοιτώντας την Αθήνα
3. Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας. Οι φιλικοί δεσμοί (ό.π.: 159): Ο πιστός φίλος
4. Οι φίλοι μας τα ζώα (ό.π.: 215): Ο αδάμαστος
5. Ο άνθρωπος και η φύση. Πόλη – Ύπαιθρος (Γαραντούδης, κ.ά. 2013: 9): Ένα παλιό μήνυμα 

για το σύγχρονο άνθρωπο
6. Οικογενειακές σχέσεις (ό.π.: 41): Η μάνα
7. Νεοελληνικός διαφωτισμός (Καγιαλής, κ.ά., 2013: 27): Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ
8. Οι Φαναριώτες και οι ρομαντικοί των Αθηνών (ό.π.: 71): Δουλειά χωρίς ελπίδα.
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Τα εισαγωγικά σημειώματα για τις θεματικές ενότητες των πρώτων τάξεων είναι σύντομα κείμενα, 
τα οποία αφορούν στους γενικούς στόχους, ενώ για τη Γ΄ τάξη είναι ολοσέλιδες αναφορές στα 
αντίστοιχα γραμματολογικά φαινόμενα με την προτροπή να αξιοποιούνται διδακτικά πάντοτε σε 
συνάρτηση με το διδασκόμενο κείμενο (ΙΕΠ-Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ό.π.: 13).

Τα σύντομα, συνδετικά και επεξηγηματικά σημειώματα, καθώς και οι επιγραμματικές 
εργοβιογραφίες παρέχουν εξωκειμενικές πληροφορίες για τα μεμονωμένα κείμενα, διευκολύνοντας 
σε έναν βαθμό την πρόσληψη του νοήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι Οδηγίες 
διδασκαλίας συνιστούν οι μαθητές όλων των τάξεων να ανατρέχουν στα βιβλία αναφοράς (ό.π.), τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικείωση με το φαινόμενο της λογοτεχνικότητας γενικά.
Επιπρόσθετα, παρέχονται γλωσσικές και πραγματολογικές διευκρινίσεις που στοχεύουν στη
διαφώτιση πιθανόν άγνωστων στοιχείων.

Στοιχείο περικειμενικής πληροφόρησης συνιστά και η εικαστική πλαισίωση (ενδεικτικά: 
Σφυρόερα, 2007· Barthes, 1997) των εισαγωγικών ενοτήτων και των λογοτεχνικών κειμένων, 
εξαιρουμένου του τελευταίου. Η κυριαρχία των έργων ζωγραφικής είναι εμφανής, αφού 
συμπεριλαμβάνεται μόλις μία φωτογραφία. Η παράθεσή τους συνδέεται με τη θεματική ή την 
εποχή στην οποία εντάσσονται οι ευρύτερες ενότητες και τα μεμονωμένα κείμενα και είναι γενικά 
εύληπτα στην αποκωδικοποίησή τους. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αξιοποιούνται από 
τις ερωτήσεις-εργασίες των εγχειριδίων, ώστε η αισθητική να ταυτίζεται με τη λειτουργικότητα. 

Το σύνολο των ερωτήσεων-διαθεματικών εργασιών που έπονται των κειμένων (Πυλαρινός, 
κ.ά., 2012· Γαραντούδης, κ.ά., 2013· Καγιαλής, κ.ά., 2013) είναι 50. Στα βιβλία του εκπαιδευτικού 
(Πυλαρινός, κ.ά., Βιβλίο Εκπαιδευτικού· Γαραντούδης, κ.ά., Βιβλίο Εκπαιδευτικού· Καγιαλής, 
κ.ά., Βιβλίο Εκπαιδευτικού), όπου περιλαμβάνονται οι στόχοι και τα θεματικά κέντρα της 
ενότητας, ενδεικτική ερμηνευτική προσέγγιση, προτάσεις για παράλληλα κείμενα και σχετική 
βιβλιογραφία, οι εργασίες ανέρχονται στις 23. Από τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων προκύπτει 
καταρχήν ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο παρά στη δομή ή τη μορφή. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερωτήσεων αναδεικνύει τη σχέση λογοτεχνίας και αναγνώστη, όπου η 
ερμηνεία παράγεται από τον ορίζοντα των προσδοκιών του, καθώς και την αλληλεπίδραση 
κειμένου και αναγνώστη, ο οποίος συμμετέχει στην παραγωγή νοήματος (ενδεικτικά: Φρυδάκη, 
2003: 162-168). Με την αισθητική της πρόσληψης η ιστορικότητα του κειμένου και του αναγνώστη 
έρχονται στο προσκήνιο (ό.π.: 164). Το γεγονός αυτό συνάδει με τη φιλοσοφία του νέου ΠΣ, όπου 
η έννοια της ιστορικότητας δεν αντιμετωπίζεται με τον παραδοσιακό τρόπο ((ΠΙ-Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ό.π.: 26-29). Ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με 
τα παραπάνω συνιστά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις αξιοποίησης της αναγνωστικής πρόσληψης σε 
επίπεδο ερμηνευτικό συνδέονται με μία κριτική προσέγγιση της ανάγνωσης, όταν, για παράδειγμα, 
ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν στοιχεία του κειμένου. Πρόκειται για τον κριτικό 
γραμματισμό (ενδεικτικά: Ματσαγγούρας, 2007) που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ατόμων 
και στην ανάπτυξη κριτικού διανοήματος.

Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων αναδεικνύει τη σχέση λογοτεχνίας και λογοτεχνικού 
κειμένου. Πρόκειται για ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην κατασκευή του λογοτεχνικού έργου 
αναζητώντας τα τεχνικά και υφολογικά του στοιχεία (ενδεικτικά: Ήγκλετον, 1996: 22-27· 
Φρυδάκη, ό.π.: 125-128). 

Εντοπίζεται επίσης ένας σημαντικός αριθμός διαθεματικών εργασιών, που αξιοποιούν την 
έννοια της διακειμενικότητας (ενδεικτικά: Καλογήρου, 2011), γνώσεις από άλλα γνωστικά 
αντικείμενα (Τσαγκαρλή-Διαμάντη, 2008: 17), βιώματα, άρθρα/μελέτες, κ.ά., ενισχύουν τις 
ερευνητικές δεξιότητες των μαθητών μέσα από την προσωπική ή συλλογική αναζήτηση, τους 
ασκούν στην παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου, στον μετασχηματισμό κειμένων, στους 
πολυτροπικούς γραμματισμούς (ενδεικτικά: Χοντολίδου: 1-3) και προτείνουν άλλους χώρους 
μάθησης (Θεριανός, 2007: 39). Ωστόσο, αδυναμία συνιστά η περιορισμένη υιοθέτηση 
ομαδοσυνεργατικών πρακτικών (ενδεικτικά: Ματσαγγούρας, 2008). Συνολικά παρατηρείται ότι οι 
παραπάνω δραστηριότητες συμβάλλουν στον προβληματισμό και την επικαιροποίηση 
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οικουμενικών αξιών. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ικανοποιούν διαπολιτισμικούς στόχους 
(ενδεικτικά: Δαμανάκης, 1989· Ευαγγέλου, 2007). 

Τέλος, η σύγκριση με άλλα αγγλόφωνα, αλλόγλωσσα ή νεοελληνικά κείμενα, μπορεί να 
αποτελέσει έναυσμα για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα ζητήματα που απασχόλησαν τους 
δημιουργούς κάθε εποχής και που πιθανότατα απασχολούν και τον σύγχρονο άνθρωπο, να 
αντιληφθούν κατά πόσο η νεοελληνική λογοτεχνία συνδέεται με τα ευρωπαϊκά της συμφραζόμενα 
και εν τέλει να αρχίσουν να αναστοχάζονται κριτικά πάνω στις κοινωνικές αξίες, τους ρόλους, τις 
σχέσεις και τους θεσμούς της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

5 Συμπεράσματα

Η διερεύνηση των συνιστωσών διδασκαλίας των έργων αγγλόφωνης λογοτεχνίας στα ΚΝΛ 
του Γυμνασίου κατέδειξε ότι το θεματικό τους περιεχόμενο υποστηρίζει τη στοχοθεσία του 
μαθήματος και μάλιστα προς την κατεύθυνση ικανοποίησης διαπολιτισμικών στόχων. Η υπέρβαση 
αδυναμιών που αφορούν στην έλλειψη ευρύτητας ή στην υποεκπροσώπηση κειμενικών ειδών και
γυναικών-συγγραφέων, στην αποσπασματική παράθεση κειμένων και μη συμπερίληψη πιο 
σύγχρονων συγγραφέων και κατά συνέπεια άλλων ειδών λόγου που δεν συγκαταλέγονται στα 
ιστορικά λογοτεχνικά είδη μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του νέου ΠΣ. Η 
μέθοδος που διέπει την προσέγγιση των κειμένων είναι η ερμηνευτική, διατηρώντας έτσι γενική 
συνάφεια με τα προγραμματικά κείμενα. Βέβαια, διαπιστώθηκε ότι οι ερωτήσεις-δραστηριότητες 
εστιάζουν κυρίως στο περιεχόμενο παρά στη δομή και μορφή των κειμένων με αποτέλεσμα την 
παραμόρφωση της ερμηνευτικής (Φρυδάκη, ό.π.: 205-207) διαδικασίας.

Εν κατακλείδι, η διδασκαλία των κειμένων αγγλόφωνης λογοτεχνίας με τα εγχειρίδια ΚΝΛ 
δύναται, παρά τις όποιες αδυναμίες και με προϋπόθεση την καθοδήγηση-διαμεσολάβηση του 
εκπαιδευτικού και την αξιοποίηση καλών διδακτικών πρακτικών (ΠΙ, 2012: 176-186), να 
υπoστηρίξει τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθη. 
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Τέλος, η σύγκριση με άλλα αγγλόφωνα, αλλόγλωσσα ή νεοελληνικά κείμενα, μπορεί να 
αποτελέσει έναυσμα για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα ζητήματα που απασχόλησαν τους 
δημιουργούς κάθε εποχής και που πιθανότατα απασχολούν και τον σύγχρονο άνθρωπο, να 
αντιληφθούν κατά πόσο η νεοελληνική λογοτεχνία συνδέεται με τα ευρωπαϊκά της συμφραζόμενα 
και εν τέλει να αρχίσουν να αναστοχάζονται κριτικά πάνω στις κοινωνικές αξίες, τους ρόλους, τις 
σχέσεις και τους θεσμούς της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

5 Συμπεράσματα

Η διερεύνηση των συνιστωσών διδασκαλίας των έργων αγγλόφωνης λογοτεχνίας στα ΚΝΛ 
του Γυμνασίου κατέδειξε ότι το θεματικό τους περιεχόμενο υποστηρίζει τη στοχοθεσία του 
μαθήματος και μάλιστα προς την κατεύθυνση ικανοποίησης διαπολιτισμικών στόχων. Η υπέρβαση 
αδυναμιών που αφορούν στην έλλειψη ευρύτητας ή στην υποεκπροσώπηση κειμενικών ειδών και
γυναικών-συγγραφέων, στην αποσπασματική παράθεση κειμένων και μη συμπερίληψη πιο 
σύγχρονων συγγραφέων και κατά συνέπεια άλλων ειδών λόγου που δεν συγκαταλέγονται στα 
ιστορικά λογοτεχνικά είδη μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του νέου ΠΣ. Η 
μέθοδος που διέπει την προσέγγιση των κειμένων είναι η ερμηνευτική, διατηρώντας έτσι γενική 
συνάφεια με τα προγραμματικά κείμενα. Βέβαια, διαπιστώθηκε ότι οι ερωτήσεις-δραστηριότητες 
εστιάζουν κυρίως στο περιεχόμενο παρά στη δομή και μορφή των κειμένων με αποτέλεσμα την 
παραμόρφωση της ερμηνευτικής (Φρυδάκη, ό.π.: 205-207) διαδικασίας.

Εν κατακλείδι, η διδασκαλία των κειμένων αγγλόφωνης λογοτεχνίας με τα εγχειρίδια ΚΝΛ 
δύναται, παρά τις όποιες αδυναμίες και με προϋπόθεση την καθοδήγηση-διαμεσολάβηση του 
εκπαιδευτικού και την αξιοποίηση καλών διδακτικών πρακτικών (ΠΙ, 2012: 176-186), να 
υπoστηρίξει τους σκοπούς για τους οποίους εισήχθη. 
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Η συμβολή των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην καλλιέργεια 
περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:                     

Η εφαρμογή ενός project για το ελάφι «Dama dama».
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Περίληψη
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η αξιοποίηση των εναλλακτικών διδακτικών 

προσεγγίσεων για την καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
αναφορικά με την προστασία ενδημικών ειδών. Ειδικότερα, με την παρούσα μελέτη περίπτωσης 
επιδιώκεται η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης του 6ου

Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου για το προστατευόμενο είδος της τοπικής πανίδας, το ελάφι 
«Dama dama», πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου project. Από την ανάλυση και 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας συνάγεται το συμπέρασμα ότι η μέθοδος project 
συμβάλλει ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών 
στάσεων των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους παράλληλα ως μελλοντικά υπεύθυνους και ενεργούς 
πολίτες, να αναλάβουν δράση για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: Εναλλακτική Διδακτική, Περιβαλλοντικές Στάσεις, Project.

1 Εισαγωγή
Πρόκληση της σύγχρονης πολύπλοκης πραγματικότητας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η 

καλλιέργεια ατόμων ικανών να συνδιαμορφώνουν το μέλλον με όρους περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής αειφορίας. Για την επίτευξη των αρχών της αειφορίας, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι 
καθοριστικής σημασίας, καθώς η εκπαίδευση συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας των πολιτών 
να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος  
(UNESCO, 1992). Υπ’ αυτήν τη θεώρηση, απαιτούνται αλλαγές των στάσεων των ατόμων 
απέναντι στα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα, αλλά και των συμπεριφορών τους, ώστε 
αυτές να συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη. 

Για την προώθηση της εκπαίδευσης στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης θεωρείται 
απαραίτητος ο προσανατολισμός της σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Για τη μελέτη 
των θεμάτων αυτών, προτείνεται ως αναγκαία η ανάπτυξη στο σχολείο σχετικών δραστηριοτήτων, 
με τις οποίες να εμπλέκονται οι μαθητές, στη συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες, σε 
προστατευόμενες ή άλλες περιοχές οικολογικής κληρονομιάς (Δημητρίου, 2009: 88). Ο Caduto 
(1985) επισημαίνει ότι, οι αλλαγές σε στάσεις είναι αποτελεσματικότερες, όταν χρησιμοποιούνται 
στρατηγικές διδασκαλίας που δεν ασχολούνται μόνο με την απόκτηση γνώσης, αλλά επιτυγχάνουν 
συναισθηματική εμπλοκή και προσφορά εμπειρίας. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούνται αναγκαίες 
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οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες μπορούν να εμπλέξουν ενεργά τους 
σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες στην προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει τη συμβολή των εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων στην καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για την 
προστασία ενδημικών ειδών, όπως το ελάφι «Dama dama» της νήσου Ρόδου. Ειδικότερα, με την 
παρούσα μελέτη περίπτωσης επιδιώκεται η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των 
μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου για το προστατευόμενο είδος 
της τοπικής πανίδας της νήσου, το ελάφι «Dama dama» (ή Πλατόνι), πριν και μετά την εφαρμογή 
ενός σχεδίου εργασίας (project). 

2 Θεωρητική προσέγγιση
Η ποιότητα του περιβάλλοντος αλλά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνιστούν την

περιβαλλοντική πραγματικότητα συνεχώς μεταβάλλονται, αναθεωρούνται και διαφοροποιούνται ως 
προς τη φύση τους, τα δεδομένα που τα διέπουν αλλά και τις συνθήκες που τα δημιουργούν. 
Ρυθμιστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πραγματικότητας κάθε εποχής 
είναι οι επιλογές του ατόμου σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
λοιπόν, εμπεριέχουν ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται όχι μόνο με φυσικοχημικές διεργασίες 
αλλά και με παράγοντες που συνδέονται με τη συμπεριφορά του ατόμου απέναντι στο περιβάλλον 
(Δημητρίου, 2009: 105-106). 

Το παραδοσιακό σύστημα διδασκαλίας περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, οι οποίες όμως 
χωρίς ταυτόχρονη συσχέτιση με τα περιβαλλοντικά δρώμενα και τη δράση, καταλήγουν να είναι 
απλές πληροφορίες. Η γνώση που προέρχεται μέσα από το παραδοσιακό σύστημα απέχει από την 
επιδιωκόμενη συμπεριφορά, επηρεάζοντάς την μόνο σε μέτριο βαθμό, σε αντίθεση με τη γνώση 
που συνδέεται με τη δράση και έχει άμεση επίδραση στη συμπεριφορά (Frick et al, 2004: 1597). 

Συνακόλουθα, η περιβαλλοντική γνώση δεν οδηγεί από μόνη της σε περιβαλλοντική δράση 
και φιλική περιβαλλοντική συμπεριφορά (Σκαναβή, 2004: 89, Kollmuss & Agyeman, 2002: 250), 
ωστόσο θεωρείται μία σημαντική προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη της ικανότητας 
καθοδήγησης στη δράση για το περιβάλλον (Jensen, 2002: 329, Barr et al, 2001: 364).

Υπό την οπτική ότι η άμεση επαφή με τη φύση είναι αποδεδειγμένο ότι συνδέεται με φιλικές 
περιβαλλοντικές συμπεριφορές (Schultz et al, 2004: 39), επιλέξαμε την αξιοποίηση των 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, με έμφαση στη μέθοδο project, ως μέρος του Αναλυτικού 
Προγράμματος (Α.Π.), το οποίο συμπληρώνει και διευρύνει τη μάθηση των παιδιών από τη 
συστηματική διδασκαλία.

Με τον όρο «εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης» θεωρούμε όλες τις μορφές 
οργάνωσης της διδασκαλίας, οι οποίες προτείνονται για την άρση των ανεπαρκειών της 
δασκαλοκεντρικής, μετωπικής, λογοκοπικής διδασκαλίας (Κανάκης, 2001α). Οι «εναλλακτικές 
διδακτικές προσεγγίσεις» προσλαμβάνουν το χαρακτήρα της προώθησης των μαθητών στην 
κατεύθυνση της αυτόνομης δράσης, με την έμμεση καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, της 
συμμετρικής επικοινωνίας και της συνεργασίας, προκειμένου να επέρχεται αφενός μια συμφωνία 
μεταξύ των διδακτικών προθέσεων και ενεργειών του εκπαιδευτικού και των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών και αφετέρου μια φυσιολογική σύνδεση της 
μάθησης με τη ζωή (Κοσσυβάκη, 2006: 302). 

Στο πλαίσιο της «Εναλλακτικής Διδακτικής» η διδασκαλία είναι μια μεθοδική και 
οργανωτική διαδικασία που εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δε συνδέονται μόνο με 
το περιεχόμενο αλλά και με τον ίδιο το μαθητή, στον οποίο δίνει τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιηθεί, να αναπτυχθεί σφαιρικά, να κατανοήσει το στόχο και να φτάσει σ’ αυτόν 
(Κοσσυβάκη, 2006: 302). Αντιθέτως, με τον όρο «μετωπική διδασκαλία» εννοούμε τη διδασκαλία 
κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κυριαρχεί και απαιτεί να κατευθύνει και να ελέγχει τις διαδικασίες 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών. Ρυθμίζει τη διδακτική και μαθησιακή 
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οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες μπορούν να εμπλέξουν ενεργά τους 
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μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου για το προστατευόμενο είδος 
της τοπικής πανίδας της νήσου, το ελάφι «Dama dama» (ή Πλατόνι), πριν και μετά την εφαρμογή 
ενός σχεδίου εργασίας (project). 

2 Θεωρητική προσέγγιση
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(Δημητρίου, 2009: 105-106). 

Το παραδοσιακό σύστημα διδασκαλίας περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, οι οποίες όμως 
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συμμετρικής επικοινωνίας και της συνεργασίας, προκειμένου να επέρχεται αφενός μια συμφωνία 
μεταξύ των διδακτικών προθέσεων και ενεργειών του εκπαιδευτικού και των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών και αφετέρου μια φυσιολογική σύνδεση της 
μάθησης με τη ζωή (Κοσσυβάκη, 2006: 302). 

Στο πλαίσιο της «Εναλλακτικής Διδακτικής» η διδασκαλία είναι μια μεθοδική και 
οργανωτική διαδικασία που εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δε συνδέονται μόνο με 
το περιεχόμενο αλλά και με τον ίδιο το μαθητή, στον οποίο δίνει τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιηθεί, να αναπτυχθεί σφαιρικά, να κατανοήσει το στόχο και να φτάσει σ’ αυτόν 
(Κοσσυβάκη, 2006: 302). Αντιθέτως, με τον όρο «μετωπική διδασκαλία» εννοούμε τη διδασκαλία 
κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κυριαρχεί και απαιτεί να κατευθύνει και να ελέγχει τις διαδικασίες 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών. Ρυθμίζει τη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία, η οποία στηρίζεται κυρίως στη λεκτική μετάδοση και απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλα 
τα μέλη της σχολικής ομάδας χωρίς να υπάρχει καμία επικοινωνιακή σχέση ανάμεσα στους ίδιους 
τους μαθητές (Χρυσαφίδης, 2000).  

Δεδομένου ότι σκοπός της μελέτης μας είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικών στάσεων των 
μαθητών, θα αξιοποιηθεί στην παρούσα το σχέδιο δράσης ή project. Ο λόγος που προτιμήθηκε 
αυτό είναι ότι η «μέθοδος των βιωμάτων», όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι η περισσότερο 
διεπιστημονική και ολιστική (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1997). 

Το project είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία οδηγεί στη μόρφωση μέσω μιας 
συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, χωρίς αυστηρά 
προκαθορισμένα όρια, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την 
εκάστοτε κατάσταση (Frey, 2005). Η φιλοσοφία της μεθόδου project προσβλέπει στην προσέγγιση 
σχολείου και κοινωνίας και στην οργάνωση της σχολικής ζωής ως τμήματος των τοπικών 
συμβάντων (Αναστασάτος, 2005: 56). Το project ως σημαντικό μέρος του Α.Π., ενθαρρύνει τα 
παιδιά να εφαρμόσουν τις αναδυόμενες δεξιότητές τους σε ανοιχτές και μη τυπικές 
δραστηριότητες. Σε γενικές γραμμές, η εργασία με project διασφαλίζει ότι και οι τέσσερις 
κατηγορίες μαθησιακών στόχων, γνώσεις – δεξιότητες – προδιαθέσεις – αισθήματα, 
αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα (Κόνσολας, 2004: 17-18).

3 Μεθοδολογία 
Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των 

μαθητών Δημοτικού Σχολείου για το προστατευόμενο είδος της τοπικής πανίδας της νήσου Ρόδου, 
το ελάφι «Dama dama» (Πλατόνι), πριν και μετά το σχέδιο εργασίας (project). Απώτερος στόχος 
της έρευνας είναι η ποσοτικοποίηση των μεταβολών των μεταβλητών, όπως αυτή μπορεί να 
εκφραστεί με στατιστικούς δείκτες, ώστε να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου project 
στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών για το ελάφι 
«Dama dama».

Για την επίτευξη των επιδιώξεων της μελέτης μας αξιοποιήθηκε η μέθοδος της έρευνας 
δράσης. Η έρευνα δράσης αποτελεί μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του 
πραγματικού κόσμου και μία εξέταση των επιδράσεων αυτής της παρέμβασης (Cohen et al, 2008: 
386). Είναι η μελέτη μιας κοινωνικής περίπτωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
παιδαγωγικής πράξης. Μια ευρέως αποδεκτή άποψη της έρευνας δράσης την εκλαμβάνει ως μια 
κυκλική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό μιας αλλαγής, τη δράση και μετά την 
παρατήρηση αυτού που συμβαίνει μετά την αλλαγή, την απεικόνιση αυτών των διαδικασιών και 
των συνεπειών και τέλος το σχεδιασμό περαιτέρω δράσης και την επανάληψη του κύκλου (Robson,
2007: 258). Το να κάνεις έρευνα δράσης σημαίνει να σχεδιάζεις, να δρας, να παρατηρείς και να 
στοχάζεσαι πιο προσεκτικά, πιο συστηματικά και πιο αυστηρά απ’ ότι κάποιος κάνει στην 
καθημερινή του ζωή (Kemmin, McTaggart, 1992: 10). 

Στο πλαίσιο της έρευνας δράσης έγινε εφαρμογή της μεθόδου project. Για την αποτίμηση των 
μαθησιακών στόχων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ανοικτού και κλειστού 
τύπου ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε διερευνητικές ερωτήσεις, 
όπως τη συμμετοχή του ερευνητικού δείγματος σε αντίστοιχο project. Το κύριο μέρος 
περιελάμβανε ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν τις βασικές διαστάσεις των στάσεων (Λιαράκου, 
2005: 137): α) συναισθηματική διάσταση (αισθήματα συμπάθειας ή αντιπάθειας για το Dama 
dama), β) γνωστική διάσταση (πεποιθήσεις και γνώσεις για το ελάφι, π.χ. τη βιολογία  - το 
ενδιαίτημα του ελαφιού), γ) πρόθεση συμπεριφοράς (αντιδράσεις σε πραγματικές καταστάσεις 
σχετικά με το ελάφι και στα μέτρα προστασίας του ελαφιού και του βιότοπού του) και δ) 
συμπεριφορές που υιοθετεί το ερευνητικό δείγμα απέναντι στο ελάφι. 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 18 μαθητές (βλ. Πίνακα 1), οι οποίοι φοίτησαν στην 
ΣΤ΄ Τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου. Από τους 18 μαθητές του ερευνητικού μας 
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δείγματος, τα 7 ήταν αγόρια και τα 11 κορίτσια. Η έρευνα - project διεξήχθη στο πλαίσιο της 
Ευέλικτης Ζώνης και σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, από το Νοέμβριο έως και το Μάιο του 
σχολικού έτους 2009-2010.

3.1 Διεξαγωγή της έρευνας
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση οι μαθητές συμπλήρωσαν 

το ερωτηματολόγιο με στόχο την ανίχνευση των γνώσεων και των στάσεών τους γενικότερα για το 
περιβάλλον και ειδικότερα για το προστατευόμενο είδος «Dama dama» της νήσου Ρόδου. 

Η δεύτερη φάση σχετίζεται με τη διδακτική μας παρέμβαση, την εφαρμογή του project. Η 
βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου project (Frey, 2005: 17-18), συνίστανται στην 
πρωτοβουλία – πρόταση, στην κριτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία, στην από 
κοινού διαμόρφωση πλαισίων δράσης, στην υλοποίηση του προγράμματος – εκτέλεση του project 
και στην περάτωση του project. Κατά τη διάρκεια του project υπήρξαν και διαλείμματα 
ενημέρωσης και ανατροφοδότησης. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης ενός project μπορεί 
να είναι διερευνητικές, επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος, αναπαραστάσεις κοινωνικών 
γεγονότων ή καταστάσεων, αξιοποίηση του προφορικού λόγου και ενεργοποίηση της 
δημιουργικότητας. Ο περισσότερος χρόνος του project διατέθηκε στη φάση της υλοποίησης. 
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά μαθητικές δραστηριότητες - διδακτικές ενέργειες για κάθε 
μάθημα στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, οι οποίες υλοποιήθηκαν στη φάση αυτή:

• Γλώσσα: Ανάλυση εννοιών, (όπως βιοποικιλότητα, ενδιαίτημα, προστατευόμενες περιοχές, 
απειλούμενα είδη), συλλογή και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων και 
ιστοριών σχετικών με το θέμα, συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήμονες, αρμόδιους φορείς 
και κατοίκους, συγγραφή ιστορίας με τίτλο «Το Πλατόνι της Ρόδου»,  έκδοση εφημερίδας. 

• Μαθηματικά: Μέτρηση και υπολογισμός αποστάσεων, επιφανειών, χρόνου, έννοια και 
υπολογισμός της κλίμακας, διατύπωση και λύση προβλημάτων, στατιστική, επεξεργασία 
και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, συγκριτικοί πίνακες με τα υπόλοιπα ενδημικά είδη της 
άγριας πανίδας.

• Ερευνώ το φυσικό κόσμο: Ταξινόμηση φυτών – ζώων, Πλατόνι, Βιολογική εξέλιξη, έρευνα 
Δράσης, μελέτη πεδίου, περιβαλλοντικά μονοπάτια, καταγραφή χλωρίδας- πανίδας του 
ενδιαιτήματος του είδους, χημική ανάλυση νερών – εδαφών, δημιουργία τεχνητών φωλιών 
για την προστασία των ζώων.

• Γεωγραφία: Χαρτογράφηση, μελέτη - δημιουργία χαρτών, οριοθέτηση περιοχών, 
αποτύπωση διασποράς του είδους επί χάρτου, σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

• Θρησκευτικά: Θρησκεία και Περιβάλλον, Θέση και συμβολισμός του ελαφιού στην 
Ορθόδοξη Χριστιανική λατρεία, η σχέση του με άλλες αρχαίες & νέες θρησκείες.

• Κοινωνική και  Πολιτική  Αγωγή: Άνθρωπος και Περιβάλλον, κρατική μέριμνα για την 
προστασία του, σχετική νομοθεσία, απειλούμενα - προστατευόμενα είδη.

• Η/Υ: Εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ, εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο, δημιουργία -
παραγωγή λογισμικού υλικού σχετικού με το θέμα, δημιουργία αρχείων, κατασκευή 
ιστοσελίδας.

• Φυσική Αγωγή: Σχέση του ελαφιού με τον Αθλητισμό, Μικρή Ολυμπιάδα “Island Games 
XII” Rhodes 2007, ΜΒΚ, πεζοπορία - περιήγηση στο δάσος, διοργάνωση αθλητικής 
εκδήλωσης.

• Εικαστικά: Ζωγραφική, χειροτεχνία με υλικά της φύσης - κολάζ, κατασκευή πινακίδων, 
θεατρικό, μουσική και τραγούδια σχετικά με το θέμα, Αρχαία ελληνική τέχνη & Πλατόνι, 
δημιουργία αφίσας.
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δείγματος, τα 7 ήταν αγόρια και τα 11 κορίτσια. Η έρευνα - project διεξήχθη στο πλαίσιο της 
Ευέλικτης Ζώνης και σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, από το Νοέμβριο έως και το Μάιο του 
σχολικού έτους 2009-2010.

3.1 Διεξαγωγή της έρευνας
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση οι μαθητές συμπλήρωσαν 

το ερωτηματολόγιο με στόχο την ανίχνευση των γνώσεων και των στάσεών τους γενικότερα για το 
περιβάλλον και ειδικότερα για το προστατευόμενο είδος «Dama dama» της νήσου Ρόδου. 

Η δεύτερη φάση σχετίζεται με τη διδακτική μας παρέμβαση, την εφαρμογή του project. Η 
βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου project (Frey, 2005: 17-18), συνίστανται στην 
πρωτοβουλία – πρόταση, στην κριτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία, στην από 
κοινού διαμόρφωση πλαισίων δράσης, στην υλοποίηση του προγράμματος – εκτέλεση του project 
και στην περάτωση του project. Κατά τη διάρκεια του project υπήρξαν και διαλείμματα 
ενημέρωσης και ανατροφοδότησης. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης ενός project μπορεί 
να είναι διερευνητικές, επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος, αναπαραστάσεις κοινωνικών 
γεγονότων ή καταστάσεων, αξιοποίηση του προφορικού λόγου και ενεργοποίηση της 
δημιουργικότητας. Ο περισσότερος χρόνος του project διατέθηκε στη φάση της υλοποίησης. 
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά μαθητικές δραστηριότητες - διδακτικές ενέργειες για κάθε 
μάθημα στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, οι οποίες υλοποιήθηκαν στη φάση αυτή:

• Γλώσσα: Ανάλυση εννοιών, (όπως βιοποικιλότητα, ενδιαίτημα, προστατευόμενες περιοχές, 
απειλούμενα είδη), συλλογή και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων και 
ιστοριών σχετικών με το θέμα, συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήμονες, αρμόδιους φορείς 
και κατοίκους, συγγραφή ιστορίας με τίτλο «Το Πλατόνι της Ρόδου»,  έκδοση εφημερίδας. 

• Μαθηματικά: Μέτρηση και υπολογισμός αποστάσεων, επιφανειών, χρόνου, έννοια και 
υπολογισμός της κλίμακας, διατύπωση και λύση προβλημάτων, στατιστική, επεξεργασία 
και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, συγκριτικοί πίνακες με τα υπόλοιπα ενδημικά είδη της 
άγριας πανίδας.

• Ερευνώ το φυσικό κόσμο: Ταξινόμηση φυτών – ζώων, Πλατόνι, Βιολογική εξέλιξη, έρευνα 
Δράσης, μελέτη πεδίου, περιβαλλοντικά μονοπάτια, καταγραφή χλωρίδας- πανίδας του 
ενδιαιτήματος του είδους, χημική ανάλυση νερών – εδαφών, δημιουργία τεχνητών φωλιών 
για την προστασία των ζώων.

• Γεωγραφία: Χαρτογράφηση, μελέτη - δημιουργία χαρτών, οριοθέτηση περιοχών, 
αποτύπωση διασποράς του είδους επί χάρτου, σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

• Θρησκευτικά: Θρησκεία και Περιβάλλον, Θέση και συμβολισμός του ελαφιού στην 
Ορθόδοξη Χριστιανική λατρεία, η σχέση του με άλλες αρχαίες & νέες θρησκείες.

• Κοινωνική και  Πολιτική  Αγωγή: Άνθρωπος και Περιβάλλον, κρατική μέριμνα για την 
προστασία του, σχετική νομοθεσία, απειλούμενα - προστατευόμενα είδη.

• Η/Υ: Εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ, εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο, δημιουργία -
παραγωγή λογισμικού υλικού σχετικού με το θέμα, δημιουργία αρχείων, κατασκευή 
ιστοσελίδας.

• Φυσική Αγωγή: Σχέση του ελαφιού με τον Αθλητισμό, Μικρή Ολυμπιάδα “Island Games 
XII” Rhodes 2007, ΜΒΚ, πεζοπορία - περιήγηση στο δάσος, διοργάνωση αθλητικής 
εκδήλωσης.

• Εικαστικά: Ζωγραφική, χειροτεχνία με υλικά της φύσης - κολάζ, κατασκευή πινακίδων, 
θεατρικό, μουσική και τραγούδια σχετικά με το θέμα, Αρχαία ελληνική τέχνη & Πλατόνι, 
δημιουργία αφίσας.

• Ξένη Γλώσσα: Εκμάθηση εννοιών σχετικών με το θέμα και το περιβάλλον στην αγγλική 
γλώσσα, δημιουργία σταυρόλεξου - ακροστιχίδας.

Μετά την περάτωση του project ακολουθεί η τρίτη φάση της έρευνας, κατά την οποία οι 
μαθητές συμπληρώνουν και πάλι το αρχικό ερωτηματολόγιο. Ακολουθεί η συγκέντρωση των 
ερωτηματολογίων, η αποδελτίωση και η επεξεργασία τους. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση της περιγραφικής ανάλυσης και της ανάλυσης περιεχομένου. Για 
τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα Excel.

4 Αποτελέσματα της έρευνας 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις των μαθητών του 

δείγματος σε ενδεικτικά ερωτήματα, πριν και μετά την εφαρμογή του project με θέμα: «Το Dama 
dama (Πλατόνι) της νήσου Ρόδου». 

Στον Πίνακα 1 παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του 
δείγματος, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Σ.Π.Π.Ε.) κατά το παρελθόν. Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουμε ότι από το σύνολο των 
18 μαθητών του δείγματος μόνο 1 παιδί (ή ποσοστό 5,55%) είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε 
Σ.Π.Π.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 17 παιδιά (ή ποσοστό 94,45%) δεν είχαν ποτέ συμμετάσχει. Μετά την 
εκπόνηση της παρούσας έρευνας, η οποία περιελάμβανε την εφαρμογή Σ.Π.Π.Ε., η απόλυτη 
πλειοψηφία του δείγματος καταγράφει πλέον στο ενεργητικό της συμμετοχή σε Πρόγραμμα Π.Ε.

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος ως προς τη συμμετοχή τους σε Σ.Π.Π.Ε., 
πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΝΑΙ 1 5,55 18 100,0
ΟΧΙ 17 94,45 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 18 100,0 18 100,0

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τη γνώση των μαθητών για το ενδημικό είδος της τοπικής άγριας 
πανίδας, το ελάφι Dama dama ή Πλατόνι, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο και συνυφασμένο με τη 
ζωή, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρόδου. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι πριν την εφαρμογή του 
project, πάνω από το ήμισυ του δείγματος (ή ποσοστό 55,56%) δηλώνει άγνοια για το Πλατόνι, ενώ 
μόνο το 38,88% δίνει τη σωστή απάντηση. Το υπόλοιπο 5,56% απαντάει λανθασμένα δηλώνοντας 
ότι είναι «Πτηνό». Μετά την υλοποίηση του project, η απόλυτη πλειοψηφία του δείγματος, με 
ποσοστό 100%, δηλώνει, με βεβαιότητα πλέον, ότι το Πλατόνι είναι «Θηλαστικό».

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τη γνώση τους για το τι είδους ζώο 
είναι το Dama-Dama ή Πλατόνι, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΠΤΗΝΟ 1 5,56 0 0
ΕΡΠΕΤΟ 0 0 0 0
ΑΜΦΙΒΙΟ 0 0 0 0
ΨΑΡΙ 0 0 0 0
ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ 7 38,88 18 100,0
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 10 55,56 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 18 100,0 18 100,0

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Στον Πίνακα 3 παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του 
δείγματος με βάση τη γνώση τους για το φυσικό περιβάλλον (ενδιαίτημα) του ελαφιού. Πριν την 
υλοποίηση του project, παρατηρούμε ότι οι 13 από τους 18 μαθητές (ή ποσοστό 72,22%) απαντούν 
σωστά, ενώ οι υπόλοιποι 5 (ή ποσοστό 27,78%) δηλώνουν ως ενδιαίτημα του ελαφιού το «Λιβάδι». 
Μετά την υλοποίηση του Προγράμματος, οι 17 από τους 18 μαθητές (ή ποσοστό 94,45%) 
δηλώνουν ότι το ενδιαίτημα του Πλατονιού είναι το «Δάσος» ενώ 1 μαθητής μόνο (ή ποσοστό 5,55 
%) δηλώνει το «Λιβάδι».

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τη γνώση τους για το ενδιαίτημα 
του ελαφιού, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΛΙΒΑΔΙ 5 27,78 1 5,56
ΔΑΣΟΣ 13 72,22 17 94,45
ΠΟΤΑΜΙ 0 0 0 0
ΒΟΥΝΟ 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 18 100,0 18 100,0

Στον Πίνακα 4 εμφανίζεται η κατανομή των απαντήσεων των μαθητών ανάλογα με τη 
δήλωσή τους για το ποιον θεωρούν τον πλέον αρμόδιο για την προστασία του ελαφιού. Πριν την 
εφαρμογή του project, οι 15 μαθητές (ή ποσοστό 83,32 %) θεωρoύν ότι ο πλέον αρμόδιος είναι «Το 
Δασαρχείο», 1 μαθητής (ή ποσοστό 5,56 %) θεωρεί ότι είναι «Οι Οικολόγοι», 1 μαθητής (ή 
ποσοστό 5,56 %) δηλώνει ότι είναι «Όλοι οι Πολίτες», ενώ μηδενική τιμή λαμβάνουν «Η 
Κυβέρνηση» και «Κάποιος Άλλος». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ερώτηση δεν απαντάει 1 
παιδί (ή ποσοστό 5,56 %). 

Μετά την εφαρμογή του project, το ποσοστό που αναφέρεται στο «Δασαρχείο» έχει μειωθεί 
στο 66,67 %. Αντιθέτως αυξήθηκε το ποσοστό της μεταβλητής «Όλοι οι Πολίτες» στο 22,22 %, 
ενώ «Οι Οικολόγοι» δε δηλώνονται καθόλου. «Η Κυβέρνηση» από μηδενική τιμή που είχε αρχικά 
τώρα συγκεντρώνει το 11,11%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά την υλοποίηση του 
Προγράμματος απαντούν όλα τα παιδιά.

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τη δήλωσή τους για το ποιος είναι 
ο πλέον αρμόδιος για την προστασία του ελαφιού, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1 5,56 0 0
ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 15 83,32 12 66,67
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 0 0 2 11,11
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 1 5,56 4 22,22
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ 0 0 0 0
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 1 5,56 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 18 100,0 18 100,0

Από τα δεδομένα του Πίνακα 5 προκύπτουν οι απαντήσεις των παιδιών σε μια πραγματική 
κατάσταση, ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ενδημικό είδος του Dama 
dama και η τοπική κοινωνία του νησιού της Ρόδου. Με το ηθικό δίλημμα διαπιστώνεται η στάση 
των μαθητών απέναντι στο ζήτημα της προστασίας των ελαφιών ή των αγροτικών καλλιεργειών. 
Τα παιδιά προτείνουν τρεις ομάδες λύσεων στο ηθικό μας δίλημμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
ανέρχεται στο 83,33% και αφορά στην «Περίφραξη και Προστασία των Καλλιεργειών». 
Ακολουθούν η «Λήψη Μέτρων για την Προστασία και τη Φροντίδα των Ελαφιών», με ποσοστό 
33,33% και η άλλη στο «Να μην τα σκοτώνουν», με ποσοστό 16,67%. 

Συγκρίνοντας την πρώτη με τη δεύτερη φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 
παρατηρείται αύξηση του ποσοστού και στις τρεις προτεινόμενες λύσεις, μετά την εφαρμογή του 
project. Η δήλωση «Να μην τα σκοτώνουν» προηγείται με ποσοστό 100 %, ακολουθεί η 
«Περίφραξη και Προστασία των Καλλιεργειών» με ποσοστό 94,44 % και τέλος η δήλωση που 
αφορά στη «Λήψη Μέτρων για την Προστασία και τη Φροντίδα των Ελαφιών» λαμβάνει ποσοστό 
66,66 %.

Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τη στάση τους ως προς την 
προστασία των αγροτικών καλλιεργειών ή του ελαφιού, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

15 83,33 17 94,44

ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 3 16,67 18 100,0
ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ

6 33,33 12 66,66

Στον Πίνακα 6 παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του 
δείγματος με βάση τη στάση τους σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, μετά  την 
ομαδοποίηση  - κατηγοριοποίηση των δηλώσεών τους. Από τα στοιχεία του Πίνακα 6 
διαπιστώνεται ότι, πριν τη διδακτική παρέμβαση, ένα ποσοστό 38,89% προτείνει την 
«Αναδάσωση», το 33,33% τη «Λήψη Αυξημένων Μέτρων Δασοφύλαξης και Δασοπροστασίας», το 
22,22% την «Τοποθέτηση Θηροφυλάκων», το 16,67% τη «Δημιουργία Προστατευόμενης Δασικής 
Περιοχής και Καταφυγίου για το Πλατόνι», το 16,67% την «Εξασφάλιση Τροφής» για τα 
εναπομείναντα, στις κατεστραμμένες από την πυρκαϊά περιοχές, ελάφια, ενώ με το ίδιο ποσοστό 
16,67% προτείνεται η «Τοποθέτηση Συστημάτων Ασφαλείας για Έγκαιρη Πρόληψη, Ανίχνευση 
και Αντιμετώπιση των Πυρκαϊών». Το 11,11 % καταθέτει πρόταση για τη «Δημιουργία 
Εκτροφείου» και τέλος ένα ποσοστό 22,22% «Δεν Απαντά» ή δίνει «Άσχετη Απάντηση».

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τα μέτρα προστασίας του ελαφιού 
μετά τις καταστροφικές πυρκαϊές στο βιότοπό του, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 4 22,22 11 66,66
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

3 16,67 12 66,66

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 7 38,89 13 72,22
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Από τα δεδομένα του Πίνακα 5 προκύπτουν οι απαντήσεις των παιδιών σε μια πραγματική 
κατάσταση, ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ενδημικό είδος του Dama 
dama και η τοπική κοινωνία του νησιού της Ρόδου. Με το ηθικό δίλημμα διαπιστώνεται η στάση 
των μαθητών απέναντι στο ζήτημα της προστασίας των ελαφιών ή των αγροτικών καλλιεργειών. 
Τα παιδιά προτείνουν τρεις ομάδες λύσεων στο ηθικό μας δίλημμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
ανέρχεται στο 83,33% και αφορά στην «Περίφραξη και Προστασία των Καλλιεργειών». 
Ακολουθούν η «Λήψη Μέτρων για την Προστασία και τη Φροντίδα των Ελαφιών», με ποσοστό 
33,33% και η άλλη στο «Να μην τα σκοτώνουν», με ποσοστό 16,67%. 

Συγκρίνοντας την πρώτη με τη δεύτερη φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 
παρατηρείται αύξηση του ποσοστού και στις τρεις προτεινόμενες λύσεις, μετά την εφαρμογή του 
project. Η δήλωση «Να μην τα σκοτώνουν» προηγείται με ποσοστό 100 %, ακολουθεί η 
«Περίφραξη και Προστασία των Καλλιεργειών» με ποσοστό 94,44 % και τέλος η δήλωση που 
αφορά στη «Λήψη Μέτρων για την Προστασία και τη Φροντίδα των Ελαφιών» λαμβάνει ποσοστό 
66,66 %.

Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τη στάση τους ως προς την 
προστασία των αγροτικών καλλιεργειών ή του ελαφιού, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

15 83,33 17 94,44

ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 3 16,67 18 100,0
ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ

6 33,33 12 66,66

Στον Πίνακα 6 παρατίθεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του 
δείγματος με βάση τη στάση τους σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, μετά  την 
ομαδοποίηση  - κατηγοριοποίηση των δηλώσεών τους. Από τα στοιχεία του Πίνακα 6 
διαπιστώνεται ότι, πριν τη διδακτική παρέμβαση, ένα ποσοστό 38,89% προτείνει την 
«Αναδάσωση», το 33,33% τη «Λήψη Αυξημένων Μέτρων Δασοφύλαξης και Δασοπροστασίας», το 
22,22% την «Τοποθέτηση Θηροφυλάκων», το 16,67% τη «Δημιουργία Προστατευόμενης Δασικής 
Περιοχής και Καταφυγίου για το Πλατόνι», το 16,67% την «Εξασφάλιση Τροφής» για τα 
εναπομείναντα, στις κατεστραμμένες από την πυρκαϊά περιοχές, ελάφια, ενώ με το ίδιο ποσοστό 
16,67% προτείνεται η «Τοποθέτηση Συστημάτων Ασφαλείας για Έγκαιρη Πρόληψη, Ανίχνευση 
και Αντιμετώπιση των Πυρκαϊών». Το 11,11 % καταθέτει πρόταση για τη «Δημιουργία 
Εκτροφείου» και τέλος ένα ποσοστό 22,22% «Δεν Απαντά» ή δίνει «Άσχετη Απάντηση».

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των μαθητών του δείγματος με βάση τα μέτρα προστασίας του ελαφιού 
μετά τις καταστροφικές πυρκαϊές στο βιότοπό του, πριν και μετά το project.

Πριν Μετά
f % f %

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 4 22,22 11 66,66
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

3 16,67 12 66,66

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 7 38,89 13 72,22
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ &  
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΝΙ 
(ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ)

3 16,67 15 83,33

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ 2 11,11 0 0
ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΔΑΣΟΦΥΛΑΞΗΣ & 
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ)

6 33,33 17 94,44

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΟΦΗΣ 3 16,67 0 0
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ / ΑΣΧΕΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

4 22,22 0 0

Μετά τη διδακτική παρέμβαση, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν και νέες δηλώσεις - προτάσεις, 
ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι απαντούν όλοι. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η πρόταση που αναφέρεται 
στη «Λήψη Αυξημένων Μέτρων Δασοφύλαξης και Δασοπροστασίας» όχι μόνον εκτινάσσεται από 
το 33,33 % στο 94,44%, αλλά συμπληρώνεται με τη φράση «Δημιουργία Εθελοντικών Ομάδων 
Πολιτών» και εντάσσεται στην ίδια κατηγορία των προτεινόμενων μέτρων. Ενισχύεται επίσης 
σημαντικά η πρόταση που αφορά στη «Δημιουργία Προστατευόμενης Δασικής Περιοχής και 
Καταφυγίου για το Πλατόνι» φτάνοντας το 83,33 %. Κι εδώ όμως έχουμε δύο νέες προτάσεις, οι 
οποίες έρχονται να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν την αρχική και αναφέρονται στη 
«Δημιουργία Καταφυγίου Άγριας Ζωής και Ανακήρυξη της προηγούμενης περιοχής σε Εθνικό 
Δρυμό». Ακολουθεί η πρόταση για την «Αναδάσωση» με ποσοστό 72,22 %, η «Τοποθέτηση 
Συστημάτων Ασφαλείας για Έγκαιρη Πρόληψη, Ανίχνευση και Αντιμετώπιση των Πυρκαϊών» με 
66,66 % και η «Τοποθέτηση Θηροφυλάκων» με 61,11 %. Τέλος, παρατηρούμε ότι οι προτάσεις για 
«Δημιουργία Εκτροφείου» και «Εξασφάλιση Τροφής» δεν αναφέρονται καθόλου, αφού οι μαθητές 
συνειδητοποίησαν την αξία της άγριας ζωής και το δικαίωμα της ελεύθερης διαβίωσης των ειδών 
στο φυσικό τους περιβάλλον.

5 Συμπερασματικές κρίσεις
Το σύνολο των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι απόρροια ποικιλόμορφων παρεμβάσεων 

και επεμβάσεων στο Περιβάλλον και συνδέονται με μακροχρόνιες συνήθειες και δραστηριότητες 
του ανθρώπου. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο σύνολό τους είναι περισσότερο προβλήματα 
κρίσης αξιών και προσαρμογής της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στάσης και λιγότερο 
τεχνολογικά, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στο 
συνολικό οικοσύστημα. Επιτακτική ανάγκη των ημερών μας αποτελεί η καλλιέργεια 
περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών, διότι αυτές θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό 
ανάληψης περιβαλλοντικής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή μεγάλη είναι η συμβολή των εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων, διότι η στόχευσή τους δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά στην 
ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν, να προσεγγίζουν τη γνώση από μόνοι τους και κυρίως να 
προτείνουν λύσεις. Με την εφαρμογή της μεθόδου project στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 
περίπτωσης, οι μαθητές  είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον του 
Πλατονιού και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τη βιοποικιλότητα, τα προστατευόμενα ή και τα 
υπό εξαφάνιση, ακόμη, είδη του τόπου τους και εντέλει επίγνωση της εγγενούς αξίας του κάθε 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ &  
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΝΙ 
(ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ)

3 16,67 15 83,33

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ 2 11,11 0 0
ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΔΑΣΟΦΥΛΑΞΗΣ & 
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ)

6 33,33 17 94,44

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΟΦΗΣ 3 16,67 0 0
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ / ΑΣΧΕΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

4 22,22 0 0

Μετά τη διδακτική παρέμβαση, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν και νέες δηλώσεις - προτάσεις, 
ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι απαντούν όλοι. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η πρόταση που αναφέρεται 
στη «Λήψη Αυξημένων Μέτρων Δασοφύλαξης και Δασοπροστασίας» όχι μόνον εκτινάσσεται από 
το 33,33 % στο 94,44%, αλλά συμπληρώνεται με τη φράση «Δημιουργία Εθελοντικών Ομάδων 
Πολιτών» και εντάσσεται στην ίδια κατηγορία των προτεινόμενων μέτρων. Ενισχύεται επίσης 
σημαντικά η πρόταση που αφορά στη «Δημιουργία Προστατευόμενης Δασικής Περιοχής και 
Καταφυγίου για το Πλατόνι» φτάνοντας το 83,33 %. Κι εδώ όμως έχουμε δύο νέες προτάσεις, οι 
οποίες έρχονται να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν την αρχική και αναφέρονται στη 
«Δημιουργία Καταφυγίου Άγριας Ζωής και Ανακήρυξη της προηγούμενης περιοχής σε Εθνικό 
Δρυμό». Ακολουθεί η πρόταση για την «Αναδάσωση» με ποσοστό 72,22 %, η «Τοποθέτηση 
Συστημάτων Ασφαλείας για Έγκαιρη Πρόληψη, Ανίχνευση και Αντιμετώπιση των Πυρκαϊών» με 
66,66 % και η «Τοποθέτηση Θηροφυλάκων» με 61,11 %. Τέλος, παρατηρούμε ότι οι προτάσεις για 
«Δημιουργία Εκτροφείου» και «Εξασφάλιση Τροφής» δεν αναφέρονται καθόλου, αφού οι μαθητές 
συνειδητοποίησαν την αξία της άγριας ζωής και το δικαίωμα της ελεύθερης διαβίωσης των ειδών 
στο φυσικό τους περιβάλλον.

5 Συμπερασματικές κρίσεις
Το σύνολο των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι απόρροια ποικιλόμορφων παρεμβάσεων 

και επεμβάσεων στο Περιβάλλον και συνδέονται με μακροχρόνιες συνήθειες και δραστηριότητες 
του ανθρώπου. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο σύνολό τους είναι περισσότερο προβλήματα 
κρίσης αξιών και προσαρμογής της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στάσης και λιγότερο 
τεχνολογικά, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στο 
συνολικό οικοσύστημα. Επιτακτική ανάγκη των ημερών μας αποτελεί η καλλιέργεια 
περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών, διότι αυτές θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό 
ανάληψης περιβαλλοντικής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή μεγάλη είναι η συμβολή των εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων, διότι η στόχευσή τους δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά στην 
ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν, να προσεγγίζουν τη γνώση από μόνοι τους και κυρίως να 
προτείνουν λύσεις. Με την εφαρμογή της μεθόδου project στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 
περίπτωσης, οι μαθητές  είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον του 
Πλατονιού και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τη βιοποικιλότητα, τα προστατευόμενα ή και τα 
υπό εξαφάνιση, ακόμη, είδη του τόπου τους και εντέλει επίγνωση της εγγενούς αξίας του κάθε 

είδους, κατανοώντας ότι οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον 
μεγιστοποιούν τους κινδύνους της καταστροφής των οικοσυστημάτων σε πολλές περιοχές.

Όσον αφορά τις γνώσεις των μαθητών του δείγματος  για το σπάνιο και προστατευόμενο 
είδος, το ελάφι Dama dama (Πλατόνι), παρατηρούμε ότι υπήρξε αισθητή διαφορά, ανάμεσα στις 
δύο φάσεις διεξαγωγής της έρευνας. Η εμπλοκή των παιδιών στην εφαρμογή και υλοποίηση του 
προγράμματος απέφερε θετικά αποτελέσματα, μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα που 
απέκτησαν, διορθώνοντας, μεταβάλλοντας, συμπληρώνοντας και εμπεδώνοντας την προϋπάρχουσα 
συνάμα δε και την προσλαμβάνουσα γνώση.

Οι δηλώσεις των παιδιών, μετά την ολοκλήρωση του project, αντικατοπτρίζουν τις 
δυνατότητες που διαθέτει ένα πρόγραμμα στο να μεταβάλλει ή να διαμορφώνει μια προϋπάρχουσα 
στάση, να την ενισχύει ή να τη συμπληρώνει, δημιουργώντας έτσι ένα νέο ισχυρότερο επίπεδο, 
ικανό να ανταποκρίνεται σε μια δεδομένη κατάσταση.

Από την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, που αφορούν 
στις τοποθετήσεις του δείγματος, αναφορικά με την εκδηλούμενη συμπεριφορά, απέναντι σε μία 
προβληματική κατάσταση του τοπικού περιβάλλοντος, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των παιδιών ανταποκρίνεται θετικά, επιδεικνύοντας την ανάλογη πρόθεση. Δηλώνει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες και δράσεις, κάνοντας έτσι σαφές ότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα προστασίας και 
διατήρησης του περιβάλλοντος. Τα παιδιά κατάθεσαν τις προτάσεις τους και δήλωσαν την πρόθεσή 
τους ότι ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, να 
σταθούν υπεύθυνα απέναντι σ’ αυτό και με την ανάλογη συμπεριφορά να προσπαθήσουν να το 
επιλύσουν.

Εν κατακλείδι, με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η αποτίμηση του επιπέδου των γνώσεων 
και των στάσεων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου 
project. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η μέθοδος project, μέσα από την ποικιλία 
των τεχνικών που χρησιμοποιεί, συμβάλλει ουσιαστικά, προσφέροντας στους μαθητές τις 
απαραίτητες γνώσεις γύρω από το περιβάλλον και οτιδήποτε το αφορά και τους δίνει τη 
δυνατότητα μέσα από τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση να διαμορφώσουν τις 
ανάλογες περιβαλλοντικές στάσεις, προετοιμάζοντάς τους παράλληλα ως μελλοντικά υπεύθυνους 
και ενεργούς πολίτες, ικανούς να αναλάβουν δράση για την προστασία και διατήρηση του 
περιβάλλοντος.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων ενός 
μαθητή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας  μέσα στο 
γενικό σχολείο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στην παρούσα 
εργασία, εστιάζει στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και τον περιορισμό 
στερεοτυπικών συμπεριφορών , λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του και τις 
σχολικές συνθήκες. Παρουσιάζεται ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
προσαρμοσμένο στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του σχολείου και στις 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της μαθήτριας, με στόχο την ομαλή ένταξη της 
μαθήτριας στο χώρο του γενικού σχολείου.

Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, μελέτη περίπτωσης, ένταξη, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα

1 Εισαγωγή
Συχνά το σχολείο αποτελεί το χώρο όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με 

άλλα άτομα εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και με τα οποία 
αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Βασικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής του
παιδιού αποτελεί η αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων, μιας και θεωρείται 
μοναδική πηγή κοινωνικής στήριξης – εκτός από αυτή των γονέων και των 
δασκάλων.

Η αποδοχή από την ομάδα των συνομηλίκων έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα 
στη μετέπειτα κοινωνική ζωή του  παιδιού και θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή 
περαιτέρω ανάπτυξη του και την κοινωνικοποίησή του. Ωστόσο, η απόρριψη από 
τους συμμαθητές επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του παιδιού, μιας 
και στη σχολική καθώς και στην εφηβική του ηλικία οι συμμαθητές αποτελούν το 
¨σημαντικό άλλο¨ στη ζωή του.

Τις τελευταίες δεκαετίες επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα σχετικά με την ένταξη των 
μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο σχολείο και στην κοινωνία.Για τα παιδιά με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα παρέχονται τρία διαφορετικά μοντέλα 
υπηρεσιών ειδικής αγωγής : το Ειδικό Σχολείο, το Τμήμα Ένταξης και η υποστήριξη 
στη κανονική τάξη (παράλληλη στήριξη).

Σύμφωνα με το νόμο, σκοπός της ειδικής αγωγής είναι «η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών, η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ένταξη και επανένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η 
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συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη 
συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, την αλληλοαποδοχή τους με το 
κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη» (Ν2817, αρ.1,πρ.6), όπου 
γίνεται αντιληπτή η βαρύτητα που δίδεται στην αξία της ένταξης.

Στόχος κάθε παρέμβασης που οφείλει να παρέχει η κοινωνία στα άτομα με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η ολιστική θετική προσέγγιση και η προσπάθεια 
ψυχοδυναμικής κατανόησης των διαταραχών (Κουρκούτας,2007), σε αναφορά πάντα 
με το πλαίσιο ζωής του ατόμου (Aplleton, 2008). Δυστυχώς, όπως άλλωστε έχουν 
επισημάνει οι ερευνητές, στο χώρο της εκπαίδευσης κυριαρχούν τα πρότυπα 
(standards) επιδόσεων και στη λογική της απόδοσης και εμπορευματοποίησης της 
γνώσης, σε ένα σχολικό σύστημα όπου είναι επικεντρωμένο στις ανάγκες που 
επιβάλλει η αγορά εργασίας, με έμφαση στο γνωσιοκεντρισμό, όπου δύσκολα  μπορεί 
να λάβει χώρο οποιαδήποτε ουσιαστική εναλλακτική εργασία και άλλες μορφές 
γνώσεις και ανάδειξη άλλων δεξιοτήτων των παιδιών, με έμφαση στις 
ψυχοκοινωνικές.

Ωστόσο, παρατηρούνται προσπάθειες για προβολή τέτοιου είδους 
δραστηριότητες, με τροποποιήσεις που έγιναν στα αναλυτικά προγράμματα τα 
τελευταία χρόνια, όμως χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις να υπάρξουν στο χώρο 
της εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά με ιδιαιτερότητες να βιώνουν την πλήρη ένταξη 
τους στο χώρο της εκπαίδευσης με ευκαιρίες που θα τους παρέχονται από το ίδιο το 
εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να ανακαλύπτουν και να προβάλλουν βασικά στοιχεία 
της προσωπικότητά τους και των δυνατοτήτων τους.

Είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να νιώθουν ότι εντάσσονται σε ένα καλά 
οργανωμένο και ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες του. Η επιτυχία 
της ένταξης  σχετίζεται με τη σταδιακή εφαρμογή αποδοτικών τεχνικών 
(Μitchell,2007), λαμβάνοντας υπόψη τα όποια κενά, αντιφάσεις και προβλήματα που 
υπάρχουν σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, σχολική μονάδα ή τάξη  καθώς και στις 
δυνατότητες του κάθε εκπαιδευτικού (Kourkoutas&Moyzaki,2007). 

Ακόμα, σημαντική είναι και καλή σχέση και συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη ισχυρών 
αντιστάσεων στο χώρο του σχολείου και γενικότερα στο σχολικό σύστημα, οι οποίες 
εκφράζονται με ποικίλους τρόπους και με διάφορες μορφές όπως είναι η 
απροκάλυπτη άρνηση σχολείων να εντάξουν στο δυναμικό τους  παιδιά με 
ιδιαιτερότητες, η άρνηση των εκπαιδευτικών να αναλάβουν τάξη που να έχει έναν 
τέτοιο μαθητή ακόμα και των γονέων οι οποίοι επικαλούνται παιδαγωγικές 
εκλογικεύσεις προκειμένου να μην επιτρέψουν στο παιδί να ενταχθεί στο δυναμικό 
της ομάδας και φυσικά δεν επιθυμούν να μοιραστεί το παιδί τους το ίδιο θρανίο 
(Ainscowetal.,2004` Kourkoutas& Μοuzaki,2007` Szabo,2006)

Συνεπώς, βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ένταξη ωθώντας την προς 
τη συνεκπαίδευση είναι η ύπαρξη ενός σχολείο όπου θα κυριαρχούν οι κοινοί στόχοι, 
ιδεολογία και πρακτική καθώς και κοινά σχέδια (projects). Ακόμα, θα πρέπει να 
δίδεται έμφαση  στην ενεργή εμπλοκή όλων των παιδιών και θέτοντας ως στόχους 
στα παιδιά δραστηριότητες που είναι υλοποιήσιμοι από τους ίδιους με μικρή ίσως 
παρέμβαση και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό.

Σε αυτό το πλαίσιο εκπαίδευσης θεωρείται βασική η ανάπτυξη και 
διαμόρφωση μιας κουλτούρας όπου θα εμπλέκονται όλα τα μέλη της σχολικής 
μονάδας, χωρίς προκαταλήψεις  και κοινωνικά στερεότυπα, κατανοώντας ότι τα 
παιδιά με ιδιαιτερότητες δεν έχουν ξεχωριστές βασικές ανάγκες/δυσκολίες, αντιθέτως 
έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τα παιδιά των κοινών σχολείων. Βέβαια, οποιαδήποτε 
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έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τα παιδιά των κοινών σχολείων. Βέβαια, οποιαδήποτε 

προσπάθεια ένταξης είναι καταδικασμένη να αποτύχει αν οι εκπαιδευτικοί που την 
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ποιοτικά διαταραγμένη ανάπτυξη στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής 
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τα οποία συνοδεύονται από αξιόπιστες σταθμισμένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. 

3 Μέθοδος
a. Μελέτη Περίπτωσης

Η Μαρία σε ηλικία έξι ετών και εννιά μηνών αξιολογήθηκε στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  
Ν.Ηρακλείου με αίτημα την εύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου φοίτησης 
για το επόμενο σχολικό έτος (2013-2014). Την τρέχουσα σχολική χρονιά 
επαναλάμβανε τη φοίτησή της στο νηπιαγωγείο με την έγκριση της σχολικής 
συμβούλου γενικής αγωγής.

Η διεπιστημονική ομάδα που την εξέτασε απαρτιζόταν από ψυχολόγο, 
κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή και παιδοψυχίατρο. 
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που προσκόμισε η μητέρα, παρουσιάζει 
¨Διάχυτη Διαταραχή στην Ανάπτυξη¨ (Γεν.Νοσ. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», 
Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, στις 16/9/2012)

Αναφέρθηκε ότι παρακολουθεί συστηματικά Λογοθεραπείες, Εργοθεραπείες, 
Ψυχοπαιδαγωγική σε ιδιωτική βάση και Θεατρικό Παιχνίδι. Κατά τη φοίτησή της 
στην προσχολική εκπαίδευση η Μαρία χαρακτηρίζεται από τη Νηπιαγωγό ως ένα 
ενθουσιώδες παιδί, πρόσχαρα, κοινωνικό, τρυφερό με τους άλλους, αποδεκτή από την 
κοινωνική ομάδα των συνομηλίκων αν και ο τρόπος που τους πλησιάζει δεν είναι 
πάντα κοινωνικά αποδεκτός. Της αρέσουν τα εικαστικά και οι μουσικοκινητικές  
δραστηριότητες, είναι αδέξια στις κινήσεις της και διασπάται εύκολα η προσοχή της. 

Στην αξιολόγηση του λόγου και της επικοινωνίας που της έγινες 
παρατηρήθηκε ηχολαλία, επανάληψη προτάσεων, χρήση γ΄ ενικού προσώπου
αναφερόμενη στον εαυτό της και προβαίνει σε γραμματικά και συντακτικά λάθη.
Συχνά στο διάλογο που κάνει μεταπηδάει από το ένα θέμα στο άλλο και απουσιάζει ο 
ειρμός σκέψης. Παρουσιάζει ελλείψεις σε πραγματολογικές και σημασιολογικές 
δεξιότητες, δυσκολεύεται να περιγράψει μια ιστορία και να τοποθετήσει γεγονότα 
στη σωστή χρονολογική σειρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψυχολογικής αξιολόγησης, η σκέψη της είναι 
συγκεκριμένη, στερείται ευελιξίας  και αδυνατεί να αντιληφθεί το συμβολικό ή το 
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αφηρημένο, είναι σε θέση να κατανοεί απλές εντολές και ακολουθεί οδηγίες, ενώ στις 
σύνθετες χρειάζεται επεξήγηση και καθοδήγηση, ενώ παρουσιάζει ελλείμματα σε 
τομείς της διαδοχικής επεξεργασίας, της βραχύχρονης μνήμης, της συμπερασματικής 
σκέψης, του εκφραστικού λεξιλογίου επίσης, έχει καλή ικανότητα οπτικής αντίληψης, 
είναι πολύ καλή σε παιχνίδια συναρμολόγησης (παζλ), αλλά δυσκολεύεται στην 
οπτική σειροθετική ικανότητα (ακολουθίες) μιας και αδυνατεί να συνδέσει 
πληροφορίες μεταξύ τους, αδεξιότητα στις κινήσεις της (αδρή και λεπτή 
κινητικότητα) και στον οπτικοκινητικό της συντονισμό, ανώριμο ιχνογράφημα, τον 
προφορικό λόγο τον χρησιμοποιεί για να μεταφέρει τις σκέψεις της και τις ανάγκες 
της.

Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση προκύπτει ότι είναι σε θέση να 
αναγνωρίζεικαι ονοματίζει τα χρώματα και τα βασικά γεωμετρικά σχήματα, είναι σε 
θέση να τα αντιγράφει, προβαίνει σε συγκρίσεις/ εκτιμήσεις μεγεθών, αντιστοιχίσεις, 
ομαδοποιήσεις. Ακόμα, δυσκολεύεται στην κατανόηση της σχέσης αιτίου-αιτιατού,
είναι σε θέση να απαριθμεί ως το είκοσικαι να γράφει ορθά από μνήμης τους 
αντίστοιχους αριθμούς, να αναγνωρίζει γράμματα και τη φωνημική τους ακολουθία.
Ακόμα, διαπιστώνεται ότι με μικρή βοήθεια είναι σε θέση να διαβάσει αλλά και να 
συνθέσει απλές λέξεις σε προτάσεις. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της μητέρας για το κοινωνικό και ατομικό 
ιστορικό, την ψυχολογική, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη λογοθεραπευτική 
αξιολόγηση προκύπτει ότι παρουσιάζει μέτριας σοβαρότητας ποιοτικές αποκλίσεις 
στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και στην 
οργάνωση-προσαρμογή της συμπεριφοράς της. Συνεπώς, παρουσιάζει Διάχυτη 
Αναπτυξιακή Διαταραχή (φάσμα αυτισμού).Οι αποκλίσεις αυτές επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητά της σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινής ζωής, όπως των 
διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και της σχολικής της απόδοσης.

Από τις πρώτες μέρες της φοίτησής της στην πρώτη τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου παρατηρείται ότι σέβεται και τηρεί τους κανόνες όταν είναι ξεκάθαροι και 
σωστά διατυπωμένοι, είναι επίμονη και τελειομανής και μπορείς να την εμπιστευτείς,
είναι ευθύς, τίμια, ειλικρινής και δεν κρίνει τους άλλους, είναι αθώα και 
ενθουσιώδης, έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης, έχει ανεπτυγμένες 
μερικές δεξιότητες, έχει εξαιρετική μνήμη (οπτική) και είναι ιδιαίτερα παρατηρητική.

Ωστόσο, παρατηρείται χαμηλή αυτοεκτίμηση, υπερευαισθησία σε ήχους, 
φώτα, μυρωδιές, κυριολεκτική χρήση του λόγου, φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία 
ομαδικής εργασίας, δυσκολία στις αλλαγές και αποδοχής λαθών, δεν μπορεί να 
επεξεργαστεί γρήγορα τις πληροφορίες, έχει εμμονές, ρουτίνες, δυσκολία στις 
κοινωνικές σχέσεις, αδυναμία να ξεχωρίσει το σημαντικό από το ασήμαντο, δεν 
κατανοεί τη μη λεκτική επικοινωνία.

Στον κοινωνικό τομέα εντοπίζεται ότι είναι ένα παιδί που δε μοιράζεται,
αναπαράγει μη αποδεκτές συμπεριφορές, έχει περιορισμένες δεξιότητες στο παιχνίδι,
δεν ενδιαφέρεται για τη γνώση, απουσιάζει η  ενσυναίσθηση, και συγκεντρώνει 
χαμηλά επίπεδα ανοχής.

Ως προς την επικοινωνία διαπιστώνεται ότι είναι σε θέση να κατανοεί απλές 
εντολές, δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση για επικοινωνία, περιορισμένες δεξιότητες 
συζήτησης, αδυναμία κατανόησης χειρονομιών, χιούμορ, σαρκασμού, χρειάζεται 
χρόνο για να απαντήσει σε ερώτηση, δείχνει να μην ακούει όσα της λένε, έχει 
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ακατάπαυστη ροή λόγου για κάτι που την ενδιαφέρει, προσκόλληση σε 
συγκεκριμένους κανόνες, ρουτίνες, περιορισμένη φαντασία για παιχνίδι, 
δημιουργικότητα, δυσκολία συμμετοχής σε ομαδικά παιχνίδια, απόλυτη σκέψη,
ισχυρή αντίσταση στην αλλαγή, στερεοτυπικές συμπεριφορές, συγκεκριμένα 
ενδιαφέροντα, δυσκολία γενίκευσης.

b. Στόχοι παρέμβασης
Το πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόσαμε στηριζόταν στους ακόλουθους 

άξονες: στο γνωστικό τομέα, στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα και στο 
συμπεριφορικό τομέα.

Ειδικότερα, στο γνωστικό τομέα δόθηκε έμφαση στη γλώσσα και στα 
μαθηματικά. Στο μάθημα της γλώσσας βασική επιδίοξή μας ήταν να μάθει να 
αντιγράφει, να γράφει ορθογραφία, να αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που παρέχει 
ένα κείμενο/ιστορία , να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης, να υπάρχει ορθή σύνταξη 
στις προτάσεις που διατυπώνει, να γράφει ορθά ένα σύντομο κείμενο (3-4 προτάσεις), 
να υπάρχει δομή και καλή οργάνωση στα τετράδιά της

Στα μαθηματικά στόχος μας ήταν να μάθει να απαριθμεί ως το εκατό(να 
ανεβαίνει και να κατεβαίνει) και να γράφει ορθά τους αριθμούς, να προσθέτει με 
κρατούμενο και να αφαιρεί με δανεικό (οριζόντια και κάθετα) να μάθει την 
προπαίδεια και τον πολλαπλασιασμό, να βρίσκει λέξεις κλειδιά σε απλά διατυπωμένο 
πρόβλημα και να εντοπίζει την πράξη που χρειάζεται 

Στον κοινωνικό τομέα και συναισθηματικό τομέα τίθεται στόχος να μάθει να 
συναναστρέφεται με άλλα παιδιά (κοινωνικοποίηση), να αναγνωρίζει τα 
συναισθήματά τους, να καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, να εκφράζει τα συναισθήματά 
της, να αναπτύξει κανόνες επικοινωνίας, να δομεί το πρόγραμμά της και να το τηρεί, 
να αναπτύξει σταθερή σχέση με κάποιο ενήλικα, να διαμορφωθεί ένα πλέγμα 
προστασίας και κατανόησης από τους συμμαθητές της, να μάθει να ελέγχει τις 
εκρήξεις θυμού/έντασης

Στο συμπεριφορικό τομέα θεωρήθηκε σημαντικό να μάθει να 
αυτοεξυπηρετείται, να μάθει τις αποδεκτές συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου, να 
γνωρίσει τους χώρους του σχολείου, της τάξης και να μάθει να προσαρμόζεται στις 
εναλλαγές του προγράμματος/εκπαιδευτικών. Για την εφαρμογή του προγράμματος 
επιδιώχθηκε η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (δάσκαλοι τάξης, ειδικότητες, 
διευθυντής, υπεύθυνος κυλικείου, σχολικός τροχονόμος, κ.α.). Ακόμα αξιοποιήθηκαν 
τα προγράμματα της ευέλικτης ζώνης, σχετικές ενότητες από τα σχολικά βιβλία, το 
διάλειμμα και ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης.

Από τις πρώτες  μέρες εφαρμογής του προγράμματος επιδιώξαμε να δίδουμε 
σαφείς οδηγίες, ξεκάθαρες, με απλά διατυπωμένες προτάσεις και σταθερά 
επαναλαμβανόμενες οδηγίες. Επιδιώξαμε να εκπαιδευτεί σε δεξιότητες συζήτησης
αρχικά με δυαδική επαφή και έπειτα σε μικρές ομάδες. Ακόμα, δόθηκε έμφαση στην 
εκπαίδευση αναγνώρισης συναισθημάτων, σε κοινωνικές δεξιότητες (περιμένω τη 
σειρά μου, μοιράζομαι), σε χειρονομίες, στις συνέπειες των πράξεών της.
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σημαντικά, αποφεύγονται οι ασάφειες, δίδονται ξεκάθαρες σύντομες εντολές,
εκπαιδεύτηκε στο να κάνει επιλογές και η διδασκαλία γινόταν συχνά με εποπτικό 
υλικό όποτε διδασκόταν κάποια νέα ενότητα.

Επίσης, φροντίζαμε να γίνεται μοίρασμα δραστηριοτήτων σε ξεκάθαρα 
στάδια, όπου να είναι μικροί οι στόχοι και ξεκάθαρα διατυπωμένοι ώστε να 
ακολουθούνται με άνεση  από την ίδια. 

Ολοκληρώνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι η εκπαίδευση και συμμετοχή της 
οικογένειας αλλά και όλων των εμπλεκομένων στο εξειδικευμένο πρόγραμμα 
παρέμβασης κάθε παιδιού κρίνεται απαραίτητη.

4 Συμπεράσματα

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 
να εργάζονται συστηματικά με εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, 
προκειμένου να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες. 
Στην περίπτωση της Μαρίας τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. 

Ειδικότερα, φροντίζοντας να υπάρχει ένα υποστηρισκτικό σχολικό 
περιβάλλον με καλά δομημένο πρόγραμμα και με επεξεργασία θεμάτων 
κοινωνικοποίησης και διαχείρισης συναισθημάτων, η Μαρία είναι πλέον σε θέση να 
επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της με μεγαλύτερη ευχέρεια και να 
είναι ενταγμένη πλήρως στο χώρο του κανονικού σχολείου, με την παράλληλη 
στήριξη να διαδραματίζει διακριτικό και ελάχιστα παρεμβατικό ρόλο, κυρίως για να 
της υπενθυμίζει τις εντολές που πρέπει να ακολουθήσει ή να της εξηγήσει κάποια 
σύνθετες πληροφορίες. 

Οι ηχολαλίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί και ο επικοινωνιακός λόγος με 
αρκετές στερεοτυπίες κάνει αισθητή την παρουσία του. Εξακολουθεί να μεταφέρεται 
κάποιες φορέςαπό το ένα θέμα στο άλλο, κυρίως όταν κάτι της τραβήξει την προσοχή 
και το θέμα που συζητείται δεν την ενδιαφέρει ή δεν θέλει να απαντήσει. Υπάρχει 
ειρμός στη σκέψη της και είναι εφικτή η σύνταξη έκθεσης με χρονολογική 
ακολουθία,μιας και εργάστηκε συστηματικά τόσο με εποπτικό υλικό, όπως εικόνες 
και κοινωνικές ιστορίες, όσο και με βιωματικό τρόπο με τη χρήση του θεατρικού 
παιχνιδιού. Είναι σε θέση να αντιληφθεί το συμβολικό και τον αφηρημένο λόγο, όμως 
όποτε της δοθεί μια νέα λέξη, έννοια ή κατάσταση είναι σημαντικό να δομηθεί ορθά 
στον ενοιολογικό της πίνακα (να δομηθεί καλά στη σκέψη της με αναφορά ορισμού 
και παραδείγματος). Διαθέτει αίσθηση του χιούμορ και είναι σε θέση να γελάσει, 
ωστόσο κάποιες φορές είναι επιφυλακτική και χαμογελά ελαφρά, αναμένοντας το 
χαμόγελο του συνομηλιτή της για να χαμογελάσει και εκείνη. Ακόμα, με 
συστηματική παρέμβαση και με τη συνεργασία ειδικού λογοθεραπευτή καταφέρνει 
να συντάσει ενδιαφέρουσες προτάσεις με άρτια σύνταξη και εργάζεται πλέον στη 
διατύπωση δευτερευουσών προτάσεων με χορήγηση λέξεων και συνδέσμων.

Επιπλέον, με συστηματική εργασία είναι ικανή να αντιγράψει μόνη της ένα 
μεγάλο κείμενο από τον πίνακα, αλλά και από κάποιο βιβλίο, αρκεί να είναι κάποιος 
μαζί της και να της δίδει τις εντολές, υπενθυμίζοντάς της να αφήνει παράγραφο ή να 
ξεκινάει από την άκρη της γραμμής όταν αλλάζει σειρά, να προσέχει το γραφικό της 
χαρακτήρα, ο οποίος εξακολουθεί να είναι πρόχειρος όταν δεν έχει επίβλεψη, καθώς 
και να εισπράττει ικανοποίηση, όταν, γράφοντας ορθά, επιβραβεύεται λεκτικά.

Έχοντας εργαστεί αρχικά με μικρό κείμενο που συνοδεύεται από εικόνες και 
με σταδιακή αύξησή του, είναι πλέον σε θέση να κατανοεί κείμενα που αντιστοιχούν 
στο μαθησιακό επίπεδο της τάξης της. Θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές οι συχνές 
ερωτήσεις που της θέτονταν, η υπογράμμιση λέξεων-κλειδιών στο κείμενο και η
συζήτηση που αναπτυσσόταν κατά την ανάλυση των εικόνων που το συνόδευαν.
Μπορεί πλέον να διαβάζει μόνη της το κείμενο, να παρατηρεί τις εικόνες και να 
αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που της δίδονται με ελάχιστες ερωτήσεις. Εργάζεται 
στα τετράδιά της προσέχοντας τη δομή τουκειμένου της και κάποιες φορέςπροβαίνει 
σε αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση υπενθυμίζοντας στον ευτό της τον κανόνα που 
έχει διδαχθεί.

Στα μαθηματικά, η Μαρία μπορεί με άνεση να προβαίνει σε πράξεις 
πρόσθεσης με δανεικό και αφαίρεσης με κρατούμενο τριψήφιων αριθμών. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η διδασκαλία και 
κατοχύρωση σταθερού τρόπου εργασίας για την κατάκτηση και των δύο μηχανισμών. 
Η πράξη της προπαίδειας δουλεύτηκε και εκείνη τμηματικά. Επίσης για την 
κατανόηση πράξεων που χρειάζονται για την επίλυση προβλημάτων, έγινε χρήση 
πίνακα λέξεων-κλειδιών όπου με μικρή επανάληψη, μπορεί πλέον να εντοπίζει μόνη 
της την πράξη που απαιτείται και να επιλύει προβλήματα που χρειάζονται μια πράξη. 

Στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα, σε συνέχεια όσων 
προαναφέρθηκαν, η μαθήτρια είναι σε θέση να εκφράζει τα βασικά συναισθήματα 
μετά από εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης των συναισθημάτων, ωστόσο 
δυσκολεύεται και συχνά μπερδεύεται όταν βιώνει πιο περίπλοκα συναισθήματα.
Διαθέτει ενσυναίσθηση και συχνά χρειάζεται συζήτηση για να κατανοήσει κάποιες 
νέες κοινωνικές συμπεριφορές, όπου με αφορμή τυχαία περιστατικά που συμβαίνουν 
στο περιβάλλον της κατά τη συναναστροφή της με άτομα του κοινωνικού της 
περιβάλλοντος αλλά και μέσα από περιγραφές γεγονότων σε κείμενα, επακολουθεί
συζήτηση. Ο επικοινωνιακός της λόγος εμπλουτίζεται καθημερινά, ώστε να μην 
υστερεί σε σχέση με τα παιδιά που συναναστρέφεται. Παρά την αναγκαιότητα του
δομημένου προγράμματος, έχει καταστεί εφικτό να μην είναι άμεσα εξαρτημένη από 
αυτό μέσω συνεχών επαναλήψεων για εμπέδοση, ώστε, πλέον, με απλή υπενθύμιση 
της διαδοχικής ακολουθίας των δραστηριοτήτων της να είναι σε θέση να ακολουθεί 
το πρόγραμμα. Η χρήση του ρολογιού και, γενικλοτερα, ο χρόνος αποτελεί ένα τμήμα 
που χρειάζεται περαιτέρω καλλιέργεια, ώστε μέσα από τις καθημερινές της 
δραστηριότητες να εμπεδώσει τις έννοιες.

Στο συμπεριφορικό τομέα δείχνει να μην ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα 
αυτοεξυπηρέτησης, στο οποίο έχει εξασκηθεί, μιας και το οικογενειακό της 
περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό, λόγω αδυναμιών που αντιμετωπίζει, 
παρόμοιων με αυτές της μικρής, γεγονός που αντιλαμβανόμενη η ίδια, επιδεικνύει 
έλλειψη συστηματικότητας, εκμεταλλευόμενη δε την ελαστικότητα που υπάρχει, δεν 
ακολουθεί τις οδηγίες που δίδονται από το σπίτι. Ως προς την εναλλαγή του 
προγράμματός της, υπάρχει πάντα ενημέρωση και η ίδια δείχνει να μην αντιμετωπίζει 
δυσκολία προσαρμογής σε τυχόν καθημερινές επουσιώδεις αλλαγές. Σημαντικό για 
την επίτευξη του στόχου αυτού θεωρείται και η καλή συνεργασία που υπάρχει με τα 
άτομα αναφοράς που έχει η Μαρία στο σχολείο, ώστε να νιώθει ασφάλεια μαζί τους 
και να αντιμετωπίζει ομαλά τις όποιες ανατροπές.

Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι σε περιπτώσεις παιδιών με διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος είναι σημαντικό να ακολουθείται συστηματικά εξατομικευμένο 
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πρόγραμμα παρέμβασης, με αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ειδικά όταν τα 
παιδιά αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον ικανό να τους προσφέρει 
υγιήπρότυπα συμπεριφοράς, όπου η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων
συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων που αναγκαία 
επαναπροσδιορίζονται διαρκώς.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συχνότητα παρουσίας προβλημάτων 

εκφοβισμού και θυματοποίησης ανάμεσα σε μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επιπλέον, εξετάζουμε τον βαθμό στον οποίο τα προβλήματα αυτά σχετίζονται τόσο με την 
αυτοεκτίμηση, όσο και με τις συναισθηματικές δυσκολίες των συμμετεχόντων. Το δείγμα της 
έρευνας αποτελείται από 170 μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 15 που λαμβάνουν 
πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη είτε μέσα στην τυπική τάξη είτε σε ξεχωριστή (Τμήμα 
Ένταξης). Η χορήγηση των μέσων συλλογής δεδομένων έγινε σε δημόσια δημοτικά και γυμνάσια 
σχολεία της πόλης του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το 
Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομηλίκους, την κλίμακα PANAS και την κλίμακα 
αυτοεκτίμησης του Rosenberg. Από τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε ότι οι μαθητές 
εμπλέκονταν ενεργά τόσο σε περιστατικά εκφοβισμού όσο και θυματοποίησης, με υψηλότερα τα 
ποσοστά θυματοποίησης. Ειδικότερα, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
συμπεριφέρονταν ως θύτες και θύματα σε περισσότερο σοβαρού τύπου εκφοβισμό και 
θυματοποίηση, ενώ για τους μαθητές των τυπικών τάξεων (χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) 
βρέθηκε ότι εμπλέκονταν πιο ενεργά σε μετρίου τύπου εκφοβισμό και θυματοποίηση. Η αυξημένη 
εμπλοκή των παιδιών εξηγεί, σε ένα μεγάλο εύρος του δείγματος, την παρουσία συναισθηματικών 
δυσκολιών. Αναφορικά με την αυτοεκτίμηση, βρέθηκε ότι αποτελεί, επίσης, σημαντικό 
προβλεπτικό-επεξηγηματικό παράγοντα για την παρουσία αρνητικών συναισθημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Θυματοποίηση, αυτοεκτίμηση, συναισθηματικές δυσκολίες, μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1 Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης της θυματοποίησης με 

την αυτοεκτίμηση και τις συναισθηματικές δυσκολίες παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.

Στην αρχή γίνεται λόγος για τη μεθοδολογία της έρευνας και αναφέρονται οι στόχοι, το 
δείγμα, τα μέσα συλλογής δεδομένων και η διαδικασία χορήγησης των μέσων.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και αρθρώνεται συζήτηση γύρω 
από αυτά. 

Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων, των 
περιορισμών καθώς και της βιβλιογραφίας. 

2 Μεθοδολογία

2.1 Στόχοι της έρευνας
Οι στόχοι που τέθηκαν για την παρούσα έρευνα ήταν οι ακόλουθοι:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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1. Να διερευνήσουμε τη συχνότητα παρουσίας προβλημάτων εκφοβισμού και θυματοποίησης 
ανάμεσα σε μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

2. να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο τα προβλήματα αυτά συσχετίζονται και 
αλληλεπιδρούν (επηρεάζουν και επηρεάζονται) τόσο με την αυτοεκτίμηση όσο και με τις 
συναισθηματικές δυσκολίες των συμμετεχόντων.

2.2 Το δείγμα της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα πήραν μέρος 190 μαθητές εκ των οποίων οι 15 ήταν με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Η χορήγηση των μέσων έγινε σε 4 δημόσια σχολεία της πόλης του 
Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, 2 δημοτικά σχολεία της πόλης του Ρεθύμνου, 1 
δημοτικό και 1 γυμνάσιο σχολείο της πόλης του Ηρακλείου, ενώ η επιλογή των συγκεκριμένων 
σχολείων ήταν τυχαία. Επίσης, δεν προχωρήσαμε σε διάκριση βάσει φύλου και πολιτισμικής 
προέλευσης.

2.3 Τα μέσα συλλογής δεδομένων
Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:

1. Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομηλίκους (Peer Experiences Questionnaire-PEQ).
Το εργαλείο αυτό αξιολογεί τη θυματοποίηση σε δύο διαστάσεις, τη θυματοποίηση του 
εαυτού (π.χ. «Ένας μαθητής/τρια με πείραξε με κακόβουλο τρόπο») και τη θυματοποίηση 
των άλλων (π.χ. «Πείραξα ή κορόιδεψα έναν μαθητή/τρια με κακοήθη τρόπο»). Αυτό 
σημαίνει ότι αποτελείται από δύο υποκλίμακες που η πρώτη αφορά στα θύματα και η 
δεύτερη στους θύτες. Περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται 
να δηλώσουν τη συχνότητα παρουσίας ενός περιστατικού εκφοβισμού ή θυματοποίησης 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών σε μια κλίμακα από το 1 (ποτέ) ως το 5 (λίγες 
φορές την βδομάδα). Η κλίμακα έχει συνολικά υψηλή εσωτερική συνάφεια (α = .81)
(Levinson et al., 2013).

2. The Panas Scales (Positive and Negative Affect Schedule). Η κλίμακα θετικού και 
αρνητικού συναισθήματος δημιουργήθηκε από τους Watson, Clark και Tellegen το 1988 για 
την αξιολόγηση του συναισθηματικού παράγοντα. Πρόκειται για δύο κυρίαρχες και 
διακριτές συναισθηματικές διαστάσεις, το θετικό και το αρνητικό συναίσθημα. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις και χωρίζεται σε δύο υποκλίμακες· η πρώτη 
αφορά στις θετικές συναισθηματικές εκδηλώσεις και η δεύτερη στις αρνητικές. Ο μαθητής 
καλείται να δηλώσει τον βαθμό στον οποίο αισθάνεται το κάθε συναίσθημα τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε μια κλίμακα 5 σημείων (1=καθόλου, 5=πολύ). Συνολικά, η
κλίμακα PANAS έχει υψηλή εσωτερική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Συγκεκριμένα, 
κυμαίνεται από .8 6 έως .9 0 (Crawford, Henry, 2004).

3. Κλίμακα αυτοεκτίμησης Rosenberg (RSES). Η κλίμακα αυτή δημιουργήθηκε από τον 
Rosenberg το 1965, με σκοπό την αξιολόγηση της γενικής αυτοεκτίμησης ενός ατόμου. 
Συγκεκριμένα, αποτελείται από 10 ερωτήσεις που αφορούν τόσο θετικές δηλώσεις για τον 
εαυτό όσο και αρνητικές. Το άτομο καλείται να σημειώσει τον βαθμό στον οποίο ισχύουν ή 
όχι οι δηλώσεις αυτές σε μία κλίμακα 4 σημείων (1=συμφωνώ απόλυτα, 4=διαφωνώ 
απόλυτα). Η κλίμακα έχει καλή προβλεπτική αξιοπιστία καθώς και εσωτερική συνάφεια 
(Cronbach’s alpha). Ο δείκτης αξιοπιστίας φαίνεται να είναι υψηλός (M = 0.81)
αναδεικνύοντας την εσωτερική συνοχή της κλίμακας (Sinclair et al., 2010).

2.4 Διαδικασία χορήγησης των μέσων συλλογής δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013 στην Κρήτη, και 

συγκεκριμένα στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους 
μαθητές μέσα στην τάξη με την παρουσία της ερευνήτριας και του/της δασκάλου/ας, αφού πρώτα 

ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες. Είχε προηγηθεί, 
μάλιστα, συνεννόηση με τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, ώστε να μη 
διαταραχθεί η ομαλή του λειτουργία. Οι γονείς ήταν, επίσης, ενήμεροι για τη συμμετοχή των 
παιδιών τους στην έρευνα, καθώς είχαν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γι’ αυτό τον
σκοπό. Δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ανωνυμία και το απόρρητο των στοιχείων 
της έρευνας, για την πραγματοποίηση της οποίας υπήρχε αντίστοιχη έγκριση από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαίο από τους δασκάλους να προηγηθεί μια 
εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «εκφοβισμός» και «θυματοποίηση», ώστε οι μαθητές να 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Τονίστηκε στους μαθητές ότι τα 
ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητική χρήση. Τέλος, 
ύστερα από συνεννόηση με τον δάσκαλο της τάξης, διαχωρίστηκαν οι μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σημειώνοντας «Τ.Ε.» (Τμήμα Ένταξης) στο επάνω μέρος του 
ερωτηματολογίου.

3 Αποτελέσματα
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιοπιστίας των κλιμάκων 

που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα, η υποκλίμακα που 
αφορά στη θυματοποίηση του εαυτού (PEQ_Victim) έχει υψηλή εσωτερική συνάφεια (0.82), όπως 
και η υποκλίμακα που αφορά στη θυματοποίηση των άλλων (PEQ_Bully). Επομένως, ο συνολικός 
δείκτης αξιοπιστίας της όλης κλίμακας είναι 0.82, αφού και οι δύο υποκλίμακες παρουσιάζουν τον 
ίδιο, υψηλό, βαθμό εσωτερικής συνάφειας. Αναφορικά με την υποκλίμακα των θετικών 
συναισθημάτων (PANAS_Pos), η εσωτερική συνάφεια είναι πιο χαμηλή (0.61), ενώ η υποκλίμακα 
που αφορά στα αρνητικά συναισθήματα (PANAS_Neg) έχει υψηλή εσωτερική συνάφεια (0.82). 
Τέλος, ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας που παρουσιάζει η κλίμακα της αυτοεκτίμησης (Self-
esteem) είναι, επίσης, ικανοποιητικός (0.75).

Πίνακας 1: Μετρήσεις αξιοπιστίας, μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων των μεταβλητών της έρευνας

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά μαθητών-θυμάτων σε σχέση με το είδος της τάξης 
φοίτησης. Όπως παρατηρείται, το 26,9% των μαθητών της τυπικής τάξης και το 26,7% των 
μαθητών στα τμήματα ένταξης αναφέρουν ότι δεν υπόκεινται καθόλου σε κάποια μορφή 
θυματοποίησης. Όμως, ένα πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών τυπικής τάξης (64,6%) φαίνεται να 
υπόκειται σε μετρίου τύπου θυματοποίηση, όπως και ένα εξίσου υψηλό ποσοστό μαθητών που 
παρακολουθούν τμήμα ένταξης (46,7%). Επίσης, το ποσοστό των μαθητών στα τμήματα ένταξης 
που δέχεται μια αρκετά ή πολύ σοβαρή μορφή θυματοποίησης είναι υψηλότερο (26,6%) απ’ ό,τι το 
αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών τυπικής τάξης (8,5%).

Πίνακας 2: Ποσοστά μαθητών θυμάτων σε σχέση με το είδος της τάξης
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ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες. Είχε προηγηθεί, 
μάλιστα, συνεννόηση με τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, ώστε να μη 
διαταραχθεί η ομαλή του λειτουργία. Οι γονείς ήταν, επίσης, ενήμεροι για τη συμμετοχή των 
παιδιών τους στην έρευνα, καθώς είχαν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γι’ αυτό τον
σκοπό. Δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ανωνυμία και το απόρρητο των στοιχείων 
της έρευνας, για την πραγματοποίηση της οποίας υπήρχε αντίστοιχη έγκριση από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαίο από τους δασκάλους να προηγηθεί μια 
εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «εκφοβισμός» και «θυματοποίηση», ώστε οι μαθητές να 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Τονίστηκε στους μαθητές ότι τα 
ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητική χρήση. Τέλος, 
ύστερα από συνεννόηση με τον δάσκαλο της τάξης, διαχωρίστηκαν οι μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σημειώνοντας «Τ.Ε.» (Τμήμα Ένταξης) στο επάνω μέρος του 
ερωτηματολογίου.

3 Αποτελέσματα
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιοπιστίας των κλιμάκων 

που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα, η υποκλίμακα που 
αφορά στη θυματοποίηση του εαυτού (PEQ_Victim) έχει υψηλή εσωτερική συνάφεια (0.82), όπως 
και η υποκλίμακα που αφορά στη θυματοποίηση των άλλων (PEQ_Bully). Επομένως, ο συνολικός 
δείκτης αξιοπιστίας της όλης κλίμακας είναι 0.82, αφού και οι δύο υποκλίμακες παρουσιάζουν τον 
ίδιο, υψηλό, βαθμό εσωτερικής συνάφειας. Αναφορικά με την υποκλίμακα των θετικών 
συναισθημάτων (PANAS_Pos), η εσωτερική συνάφεια είναι πιο χαμηλή (0.61), ενώ η υποκλίμακα 
που αφορά στα αρνητικά συναισθήματα (PANAS_Neg) έχει υψηλή εσωτερική συνάφεια (0.82). 
Τέλος, ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας που παρουσιάζει η κλίμακα της αυτοεκτίμησης (Self-
esteem) είναι, επίσης, ικανοποιητικός (0.75).

Πίνακας 1: Μετρήσεις αξιοπιστίας, μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων των μεταβλητών της έρευνας

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά μαθητών-θυμάτων σε σχέση με το είδος της τάξης 
φοίτησης. Όπως παρατηρείται, το 26,9% των μαθητών της τυπικής τάξης και το 26,7% των 
μαθητών στα τμήματα ένταξης αναφέρουν ότι δεν υπόκεινται καθόλου σε κάποια μορφή 
θυματοποίησης. Όμως, ένα πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών τυπικής τάξης (64,6%) φαίνεται να 
υπόκειται σε μετρίου τύπου θυματοποίηση, όπως και ένα εξίσου υψηλό ποσοστό μαθητών που 
παρακολουθούν τμήμα ένταξης (46,7%). Επίσης, το ποσοστό των μαθητών στα τμήματα ένταξης 
που δέχεται μια αρκετά ή πολύ σοβαρή μορφή θυματοποίησης είναι υψηλότερο (26,6%) απ’ ό,τι το 
αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών τυπικής τάξης (8,5%).

Πίνακας 2: Ποσοστά μαθητών θυμάτων σε σχέση με το είδος της τάξης
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Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών-θυτών σε σχέση με το είδος της 
τάξης φοίτησης. Όπως διαπιστώνεται, το 48,6% των μαθητών τυπικής τάξης και το 46,7% των 
μαθητών στα τμήματα ένταξης αναφέρουν ότι δεν εμπλέκονται καθόλου σε περιστατικά 
εκφοβισμού άλλων μαθητών. Ωστόσο, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μαθητών τυπικής τάξης (49,1%)
φαίνεται να εκδηλώνει, σε μέτριο βαθμό, εκφοβιστικούς τρόπους συνδιαλλαγής με τους άλλους, 
όπως και το 33,3% των μαθητών στα τμήματα ένταξης. Επιπλέον, το ποσοστό των μαθητών στα 
τμήματα ένταξης που εμπλέκεται σε αρκετά ή πολύ σοβαρά περιστατικά εκφοβισμού 
(θυματοποίησης των άλλων) είναι υψηλότερο (20%) από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών της 
τυπικής τάξης (2,3%).

Πίνακας 3: Ποσοστά μαθητών θυτών σε σχέση με το είδος της τάξης

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων 
PEQ_Victim, PEQ_Bully, PANAS_Pos, PANAS_Neg και Self-esteem ως προς το είδος της τάξης 
φοίτησης των παιδιών του δείγματος. Πιο αναλυτικά, ο μέσος όρος θυματοποίησης των παιδιών 
που παρακολουθούν τμήμα ένταξης είναι μεγαλύτερος (18.07) από τον μέσο όρο θυματοποίησης 
των παιδιών τυπικής τάξης (12.81). Με βάση τις αναλύσεις του t-test, οι διαφορές μεταξύ των δύο 
αυτών ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές. Η μέση τιμή θυτών στα παιδιά των τμημάτων ένταξης 
είναι ανώτερη (13.66) από τη μέση τιμή θυτών στα παιδιά της τυπικής τάξης (10.81), χωρίς όμως 
να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Αναφορικά με την 
υποκλίμακα των θετικών συναισθημάτων, τα παιδιά που παρακολουθούν τμήμα ένταξης 
σημείωσαν χαμηλότερη μέση τιμή (31.60) απ’ ότι τα παιδιά τυπικής τάξης (35.08). Ωστόσο, οι 
αναλύσεις του t-test έδειξαν ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα, οι 
διαφορές των δύο ομάδων ως προς την υποκλίμακα των αρνητικών συναισθημάτων είναι 
στατιστικά σημαντικές. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των παιδιών από τα τμήματα ένταξης είναι 
υψηλότερος (19.87) απ’ ό,τι των παιδιών στην τυπική τάξη (13.92). Τέλος, η μέση τιμή 
αυτοεκτίμησης στα παιδιά των τμημάτων ένταξης είναι χαμηλότερη (28.33) από τη μέση τιμή 
αυτοεκτίμησης των παιδιών τυπικής τάξης (31.05), χωρίς, ωστόσο, να σημειώνονται, βάσει των 
αναλύσεων του t-test, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων PEQ_Victim, PEQ_Bully, PANAS_Positive, PANAS_Negative 

και Self-esteem ως προς το είδος της τάξης φοίτησης
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Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών-θυτών σε σχέση με το είδος της 
τάξης φοίτησης. Όπως διαπιστώνεται, το 48,6% των μαθητών τυπικής τάξης και το 46,7% των 
μαθητών στα τμήματα ένταξης αναφέρουν ότι δεν εμπλέκονται καθόλου σε περιστατικά 
εκφοβισμού άλλων μαθητών. Ωστόσο, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μαθητών τυπικής τάξης (49,1%)
φαίνεται να εκδηλώνει, σε μέτριο βαθμό, εκφοβιστικούς τρόπους συνδιαλλαγής με τους άλλους, 
όπως και το 33,3% των μαθητών στα τμήματα ένταξης. Επιπλέον, το ποσοστό των μαθητών στα 
τμήματα ένταξης που εμπλέκεται σε αρκετά ή πολύ σοβαρά περιστατικά εκφοβισμού 
(θυματοποίησης των άλλων) είναι υψηλότερο (20%) από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών της 
τυπικής τάξης (2,3%).

Πίνακας 3: Ποσοστά μαθητών θυτών σε σχέση με το είδος της τάξης

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων 
PEQ_Victim, PEQ_Bully, PANAS_Pos, PANAS_Neg και Self-esteem ως προς το είδος της τάξης 
φοίτησης των παιδιών του δείγματος. Πιο αναλυτικά, ο μέσος όρος θυματοποίησης των παιδιών 
που παρακολουθούν τμήμα ένταξης είναι μεγαλύτερος (18.07) από τον μέσο όρο θυματοποίησης 
των παιδιών τυπικής τάξης (12.81). Με βάση τις αναλύσεις του t-test, οι διαφορές μεταξύ των δύο 
αυτών ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές. Η μέση τιμή θυτών στα παιδιά των τμημάτων ένταξης 
είναι ανώτερη (13.66) από τη μέση τιμή θυτών στα παιδιά της τυπικής τάξης (10.81), χωρίς όμως 
να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Αναφορικά με την 
υποκλίμακα των θετικών συναισθημάτων, τα παιδιά που παρακολουθούν τμήμα ένταξης 
σημείωσαν χαμηλότερη μέση τιμή (31.60) απ’ ότι τα παιδιά τυπικής τάξης (35.08). Ωστόσο, οι 
αναλύσεις του t-test έδειξαν ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα, οι 
διαφορές των δύο ομάδων ως προς την υποκλίμακα των αρνητικών συναισθημάτων είναι 
στατιστικά σημαντικές. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των παιδιών από τα τμήματα ένταξης είναι 
υψηλότερος (19.87) απ’ ό,τι των παιδιών στην τυπική τάξη (13.92). Τέλος, η μέση τιμή 
αυτοεκτίμησης στα παιδιά των τμημάτων ένταξης είναι χαμηλότερη (28.33) από τη μέση τιμή 
αυτοεκτίμησης των παιδιών τυπικής τάξης (31.05), χωρίς, ωστόσο, να σημειώνονται, βάσει των 
αναλύσεων του t-test, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κλιμάκων PEQ_Victim, PEQ_Bully, PANAS_Positive, PANAS_Negative 

και Self-esteem ως προς το είδος της τάξης φοίτησης

Σημείωση.  * p < .05

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται το μοντέλο ανάλυσης παλινδρόμησης των μεταβλητών της 
Θυματοποίησης (Παιδιά-Θύματα- PEQ_Victim), του Εκφοβισμού (Θύτης- PEQ_Bully), της 
Αυτοεκτίμησης (Self-esteem) και της Ηλικίας (Age). Το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει την 
παρουσία αρνητικών συναισθημάτων ή συναισθηματικών δυσκολιών σε σχέση με τη 
θυματοποίηση του εαυτού και τη θυματοποίηση των άλλων, καθώς και σε σχέση με την ηλικία και 
την αυτοεκτίμηση. Όπως παρατηρείται στον παρακάτω πίνακα, η θυματοποίηση, ο εκφοβισμός 
(θυματοποίηση του άλλου) και η αυτοεκτίμηση εξηγούν (προβλέπουν), με πιθανότητες 34%, την 
παρουσία αρνητικών συναισθημάτων ή συναισθηματικών δυσκολιών. Αντίθετα, η μεταβλητή της 
ηλικίας δεν προβλέπει σε σημαντικό βαθμό την παρουσία αρνητικών συναισθημάτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

344

Πίνακας 5: Ανάλυση Παλινδρόμησης για την πρόβλεψη μεταβλητών που προβλέπουν το PANAS_Negative

3.1 Συζήτηση

Σε σχέση με το θέμα της θυματοποίησης και τις ομάδες παιδιών, με βάση τα δεδομένα 
(πίνακας 2 και 4), παρατηρούμε ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζουν 
υψηλότερο βαθμό (αρκετά/πολύ σοβαρό) εμπλοκής και έκθεσης στο φαινόμενο της θυματοποίησης 
απ’ ό,τι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το παρόν εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία 
με ευρήματα άλλων αντίστοιχων ερευνών (Cowie, Jennifer, 2007· Didaskalou et al., 2009· Swearer
et al., 2010· Rose et al., 2011· Kokkinos, Antoniadou, 2013· Andreou et al., 2013). 

Η αυξημένη εμπλοκή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιστατικά 
θυματοποίησης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την παρουσία περισσότερων συναισθηματικών 
δυσκολιών, σύμφωνα και με το μοντέλο ανάλυσης παλινδρόμησης. Όπως έχει υποστηριχθεί, η 
παρουσία αρνητικών συναισθημάτων μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως παράγοντας κινδύνου για 
εμπλοκή σε διαδικασία θυματοποίησης, είτε ως αποτέλεσμα-επίπτωση της έκθεσης σε 
συστηματικές εκφοβιστικές συμπεριφορές (Kaltiala-Heino, Fröjd, 2011· McLaughlin et al., 2012· 
Kokkinos, Antoniadou, 2013· Kowalski, Limber, 2013). 

Με βάση τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών, οι συναισθηματικές δυσκολίες επηρεάζουν 
σημαντικά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που θα προστάτευαν το παιδί από τις 
εκφοβιστικές συμπεριφορές των δραστών. Οι ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες αυξάνουν τον κίνδυνο 
για απόρριψη από τους συνομηλίκους και κατ’ επέκταση για θυματοποίηση (Andreou et al., 2013·
Didaskalou et al., 2009· Kokkinos, Antoniadou, 2013· McLaughlin et al., 2012). Όπως ανέφεραν οι 
Didaskalou et al. (2009), οι παρέες και οι θετικές ή σταθερές σχέσεις με συνομηλίκους και
δασκάλους στο σχολείο αποτελούν συχνά μια ασπίδα προστασίας (προστατευτικός παράγοντας) 
απέναντι σε εκφοβιστικές συμπεριφορές. Επομένως, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
έχουν λιγότερες πιθανότητες για μια τέτοια προστασία.

Ωστόσο, είναι πιθανό η αυξημένη εμπλοκή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 
περιστατικά θυματοποίησης να οφείλεται σε γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες ή ακόμη και 

σε χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Όπως προκύπτει από αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα, οι 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν συχνά περιορισμένες ή ανεπαρκείς 
γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στη διαμόρφωση και 
διατήρηση θετικών και υποστηρικτικών κοινωνικών σχέσεων (McLaughlin et al., 2012· Kokkinos,
Antoniadou, 2013· Andreou et al., 2013). Επίσης, οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών 
αυτών μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ευρύτερη δημοτικότητά τους και, κατ’ επέκταση, τον
βαθμό αποδοχής ή απόρριψης από τις ομάδες των συνομηλίκων (Kokkinos, Antoniadou, 2013·
McLaughlin et al., 2012).

Αναφορικά με το θέμα του εκφοβισμού και τις ομάδες μαθητών, με βάση τα δεδομένα 
(πίνακας 3 και 4), παρατηρείται υψηλός βαθμός εμπλοκής (αρκετά/πολύ σοβαρός) των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιστατικά εκφοβισμού άλλων μαθητών, διατηρώντας πάντοτε 
την επιφύλαξη της γενίκευσης των αποτελεσμάτων λόγω του μικρού αριθμού υποκειμένων.
Σύμφωνα, μάλιστα, με το μοντέλο ανάλυσης παλινδρόμησης, η αυξημένη εμπλοκή των παιδιών 
εξηγεί την παρουσία, σε ένα μεγάλο εύρος του δείγματος, συναισθηματικών δυσκολιών. Η 
ανάπτυξη επιθετικών ή εκφοβιστικών τρόπων συμπεριφοράς ερμηνεύεται πρωτίστως ως έκφραση 
αρνητικών συναισθημάτων και βιωμάτων (Farrington, Baldry, 2010· Turner et al., 2010·
McLaughlin et al., 2012· Kokkinos, Antoniadou, 2013). Σε δεύτερο επίπεδο, μπορεί να θεωρηθεί 
ως μια στρατηγική άμυνας απέναντι στα συσσωρευμένα βιώματα απόρριψης και ματαίωσης των 
παιδιών αυτών στο χώρο του σχολείου (Kokkinos, Antoniadou, 2013· Κουρκούτας, 2011).

Όπως υποστήριξαν οι Didaskalou et al. (2009), το χαμηλό κοινωνικό προφίλ των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εκείνο που τα οδηγεί πολλές φορές στην εκδήλωση επιθετικών 
ή εκφοβιστικών τρόπων συνδιαλλαγής με τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τον 
εκφοβισμό ως μέσο για την απόκτηση κύρους και την εξασφάλιση της θέσης τους ανάμεσα στους 
συνομηλίκους, αλλά και για την απόκρυψη των ευάλωτων στοιχείων του εαυτού. 

Οι εμπειρίες του παιδιού μέσα στην οικογένεια καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 
και εσωτερίκευση προτύπων συμπεριφοράς και σχέσεων, τα οποία το παιδί μεταφέρει αργότερα 
στο σχολείο, στις αλληλεπιδράσεις του με το δάσκαλο ή τους συνομηλίκους. Η συχνή χρήση 
σωματικών τιμωριών και η επιβολή ακραίων σωφρονιστικών μεθόδων από την πλευρά των γονέων,
αλλά και οι συχνές συγκρούσεις, εντάσεις ή, ακόμη περισσότερο, η βία ανάμεσα στους γονείς
δημιουργούν για τα παιδιά ένα κλίμα ανασφάλειας μέσα στο σπίτι που δε διασφαλίζει την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαπροσωπικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων. 
(Rigby, 2008· Olweus, 2009· Μακρή-Μπότσαρη, 2010· Κουρκούτας, 2011).

Ως προς τις ομάδες παιδιών τυπικής τάξης (πίνακας 2 και 3), τα δεδομένα δείχνουν ότι οι 
μαθητές αυτοί εμπλέκονται, σε αρκετά ανησυχητικό βαθμό, σε μετρίου τύπου περιστατικά 
θυματοποίησης και εκφοβισμού (64,6% και 49,1%, αντίστοιχα). Η αυξημένη εμπλοκή των 
μαθητών τυπικής τάξης μπορεί να οφείλεται σε επιμέρους στάσεις και συμπεριφορές των 
δασκάλων. Όπως εξήγησε ο Κουρκούτας (2008· 2011) και η Μακρή-Μπότσαρη (2010), η 
τιμωρητική προσέγγιση του παιδιού που εκδηλώνει εκφοβιστικές συμπεριφορές στο πλαίσιο του 
σχολείου μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση δημιουργώντας επιπρόσθετα ακαδημαϊκά, 
συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό προωθούνται
αρνητικά πρότυπα αλληλεπίδρασης που αυξάνουν τον κίνδυνο απόρριψης από τους συνομηλίκους 
και ενδυναμώνουν αρνητικές αντιδραστικές συμπεριφορές. 

Τα υψηλά ποσοστά εμπλοκής των μαθητών τυπικής τάξης σε μετρίου τύπου εκφοβισμό και 
θυματοποίηση είναι πιθανό να οφείλονται και σε άρνηση παρέμβασης από τη μεριά των δασκάλων. 
Σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2011), πολλοί δάσκαλοι νιώθουν ότι δεν επαρκούν οι γνώσεις τους 
για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και γι' αυτό τον λόγο αρνούνται να 
αναλάβουν την ευθύνη για την αντιμετώπισή τους. Συνεπώς, η αντίσταση στην αναγνώριση 
ευθύνης καθώς και η άρνηση αναζήτησης συνεργασίας και βοήθειας από ειδικούς (σχολικούς, 
κλινικούς ψυχολόγους κ.λπ.) συνιστούν σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την 
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σε χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Όπως προκύπτει από αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα, οι 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν συχνά περιορισμένες ή ανεπαρκείς 
γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στη διαμόρφωση και 
διατήρηση θετικών και υποστηρικτικών κοινωνικών σχέσεων (McLaughlin et al., 2012· Kokkinos,
Antoniadou, 2013· Andreou et al., 2013). Επίσης, οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών 
αυτών μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ευρύτερη δημοτικότητά τους και, κατ’ επέκταση, τον
βαθμό αποδοχής ή απόρριψης από τις ομάδες των συνομηλίκων (Kokkinos, Antoniadou, 2013·
McLaughlin et al., 2012).

Αναφορικά με το θέμα του εκφοβισμού και τις ομάδες μαθητών, με βάση τα δεδομένα 
(πίνακας 3 και 4), παρατηρείται υψηλός βαθμός εμπλοκής (αρκετά/πολύ σοβαρός) των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιστατικά εκφοβισμού άλλων μαθητών, διατηρώντας πάντοτε 
την επιφύλαξη της γενίκευσης των αποτελεσμάτων λόγω του μικρού αριθμού υποκειμένων.
Σύμφωνα, μάλιστα, με το μοντέλο ανάλυσης παλινδρόμησης, η αυξημένη εμπλοκή των παιδιών 
εξηγεί την παρουσία, σε ένα μεγάλο εύρος του δείγματος, συναισθηματικών δυσκολιών. Η 
ανάπτυξη επιθετικών ή εκφοβιστικών τρόπων συμπεριφοράς ερμηνεύεται πρωτίστως ως έκφραση 
αρνητικών συναισθημάτων και βιωμάτων (Farrington, Baldry, 2010· Turner et al., 2010·
McLaughlin et al., 2012· Kokkinos, Antoniadou, 2013). Σε δεύτερο επίπεδο, μπορεί να θεωρηθεί 
ως μια στρατηγική άμυνας απέναντι στα συσσωρευμένα βιώματα απόρριψης και ματαίωσης των 
παιδιών αυτών στο χώρο του σχολείου (Kokkinos, Antoniadou, 2013· Κουρκούτας, 2011).

Όπως υποστήριξαν οι Didaskalou et al. (2009), το χαμηλό κοινωνικό προφίλ των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εκείνο που τα οδηγεί πολλές φορές στην εκδήλωση επιθετικών 
ή εκφοβιστικών τρόπων συνδιαλλαγής με τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τον 
εκφοβισμό ως μέσο για την απόκτηση κύρους και την εξασφάλιση της θέσης τους ανάμεσα στους 
συνομηλίκους, αλλά και για την απόκρυψη των ευάλωτων στοιχείων του εαυτού. 

Οι εμπειρίες του παιδιού μέσα στην οικογένεια καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 
και εσωτερίκευση προτύπων συμπεριφοράς και σχέσεων, τα οποία το παιδί μεταφέρει αργότερα 
στο σχολείο, στις αλληλεπιδράσεις του με το δάσκαλο ή τους συνομηλίκους. Η συχνή χρήση 
σωματικών τιμωριών και η επιβολή ακραίων σωφρονιστικών μεθόδων από την πλευρά των γονέων,
αλλά και οι συχνές συγκρούσεις, εντάσεις ή, ακόμη περισσότερο, η βία ανάμεσα στους γονείς
δημιουργούν για τα παιδιά ένα κλίμα ανασφάλειας μέσα στο σπίτι που δε διασφαλίζει την 
ανάπτυξη κατάλληλων διαπροσωπικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων. 
(Rigby, 2008· Olweus, 2009· Μακρή-Μπότσαρη, 2010· Κουρκούτας, 2011).
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αποτελεσματική και ολιστική παρέμβαση και αντιμετώπιση αυτών των προβληματικών 
καταστάσεων.

Κρίνουμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αύξηση των περιστατικών βίας ή εκφοβισμού είναι 
πολύ πιθανό να συνδέεται με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Αυτό 
σημαίνει ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής κρίσης διογκώνονται τα 
οικογενειακά προβλήματα και πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά 
στην ικανοποιητική εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου. Συναισθηματικά ευάλωτα άτομα και 
γονείς που εκτίθενται σε μακροχρόνια ανεργία και κοινωνική απομόνωση διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο για εκδήλωση συναισθηματικών δυσκολιών, κατάθλιψης, αυτοκτονικών ιδεασμών ή 
συμπεριφορών. Είναι πολύ πιθανό, επίσης, να εκδηλώσουν επιθετικές ή βίαιες συμπεριφορές 
απέναντι στα παιδιά τους. Συνεπώς, τα χαμηλά ποσοστά γονικής τρυφερότητας και ζεστασιάς σε 
συνδυασμό με την εμφάνιση επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με 
την προαγωγή αρνητικών προτύπων αλληλεπίδρασης και σχέσεων και την κατ’ επέκταση 
αναπαραγωγή τους στο πλαίσιο του σχολείου (Efthimiou et al., 2013).

Αναφορικά με την αυτοεκτίμηση και τις ομάδες παιδιών με βάση το είδος ή τύπο τάξης 
(πίνακας 4), τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 
αυτοεκτίμησης σε σχέση με τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διαφορές, όμως, 
μεταξύ των δύο αυτών ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντικές, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τα διαθέσιμα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
παρουσιάζουν, σε σημαντικό βαθμό, χαμηλότερα ποσοστά αυτοεκτίμησης απ’ ό,τι τα παιδιά χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία οφείλονται είτε στα υψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης 
είτε στην παρουσία περισσότερων συναισθηματικών δυσκολιών (Cowie, Jennifer, 2007· Reiter,
Lapidot-Lefler, 2007· Didaskalou et al., 2009· McLaughlin et al., 2012· Kokkinos, Antoniadou,
2013· Andreou et al., 2013). Το γεγονός ότι δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σύνδεση/συσχέτιση 
μεταξύ των 2 αυτών διαστάσεων της έρευνας, μπορεί να οφείλεται στο ότι η κλίμακα που 
χρησιμοποιήσαμε αξιολογεί τη γενική αυτοεκτίμηση, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που χορήγησαν
κλίμακες με μια πολυδιάστατη και πιο αναλυτική αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης ή της 
αυτοαποτελεσματικότητας (self-competence) (O’Moore, Kirkham, 2001· Darney et al., 2013).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, επίσης, ότι η αυτοεκτίμηση αποτελεί σημαντικό 
προβλεπτικό-επεξηγηματικό παράγοντα για την παρουσία αρνητικού συναισθηματικού δυναμικού. 
Όπως προκύπτει κι από τη διεθνή έρευνα, η αυτοεκτίμηση συνιστά μια βασική παράμετρο που 
αλληλεπιδρά με το φαινόμενο της θυματοποίησης και, ως εκ τούτου, σχετίζεται σημαντικά με την 
παρουσία συναισθηματικών δυσκολιών ή διαταραχών (O’Moore, Kirkham, 2001· Farrington,
Baldry, 2010· Turner et al., 2010· Darney et al., 2013). 

Αναφορικά με τη μεταβλητή της ηλικίας, το μοντέλο ανάλυσης παλινδρόμησης έδειξε ότι δεν 
αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για την παρουσία αρνητικών συναισθημάτων. Έχει 
παρατηρηθεί, όμως, ότι κατά τη μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο (πρώιμη 
εφηβεία), κορυφώνονται τα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης ως αποτέλεσμα της 
παρουσίας περισσότερων συναισθηματικών δυσκολιών. Όπως ανέφεραν οι Espelage at al. (2000), η 
μετάβαση αυτή συνοδεύεται συχνά από έντονο άγχος το οποίο σχετίζεται με τη διασφάλιση της 
θέσης των εφήβων στις καινούριες πλέον ομάδες των συνομηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση 
στο γυμνάσιο απαιτεί από τους μαθητές να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις κυριαρχίας μεταξύ 
τους και ο εκφοβισμός θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη στρατηγική για την εξασφάλιση αυτής της 
ιεραρχίας.

4 Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό σοβαρής εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. 
Ως προς τον ρόλο των συναισθημάτων, η αυξημένη εμπλοκή των παιδιών στο φαινόμενο της 
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θυματοποίησης συνδέεται, σε σημαντικό βαθμό, με την παρουσία συναισθηματικών δυσκολιών και 
διαταραχών. Η συσχέτιση των δύο αυτών παραμέτρων-διαστάσεων της έρευνας εξηγείται από το 
γεγονός ότι η παρουσία αρνητικού συναισθηματικού δυναμικού καθιστά το παιδί «εύκολο στόχο» 
των θυτών, αφού, και με βάση τα διεθνή ερευνητικά ευρήματα, τα παιδιά-θύτες τείνουν να 
επιλέγουν μαθητές με χαμηλό κοινωνικό και ψυχοσυναισθηματικό προφίλ (Kaltiala-Heino, Fröjd,
2011· McLaughlin et al., 2012· Kokkinos, Antoniadou, 2013). Από την άλλη βέβαια, είναι πιθανό 
τα συσσωρευμένα βιώματα απόρριψης και έκθεσης του παιδιού σε συστηματικές εκφοβιστικές 
συμπεριφορές να οδήγησαν στην εκδήλωση συναισθηματικών δυσκολιών.

Η παρουσία αρνητικών συναισθημάτων συνιστά μια βασική παράμετρο που σχετίζεται και με 
το φαινόμενο του εκφοβισμού άλλων μαθητών. Το επιβαρυμένο ψυχοσυναισθηματικό δυναμικό 
ορισμένων παιδιών, με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για την εκδήλωση εκφοβιστικών τρόπων συνδιαλλαγής με τους άλλους, ειδικότερα στα 
παιδιά με μειωμένες διαπροσωπικές δεξιότητες. Ωστόσο, είναι πιθανό, με βάση τα διεθνή 
δεδομένα, η εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης 
συναισθηματικών διαταραχών (Kaltiala-Heino, Fröjd, 2011).

Επιπλέον, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 
αυτοεκτίμησης απ’ ό,τι τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η διαφορά όμως που 
σημειώνεται μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, με βάση τα παρούσα ευρήματα, δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. Ακολούθως, βρέθηκε ότι η αυτοεκτίμηση συνιστά βασικό προβλεπτικό παράγοντα για 
την παρουσία συναισθηματικών δυσκολιών, σε αντίθεση με τη μεταβλητή της ηλικίας. 

Τέλος, όπως ανέφεραν οι Espelage et al. (2000) και ο Κουρκούτας (2011), είναι απαραίτητη η 
συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία των εμπλεκομένων από την εκδήλωση 
ψυχοκοινωνικών διαταραχών και σοβαρών δυσκολιών προσαρμογής. Ο εκφοβισμός επιφέρει 
οδυνηρές συνέπειες στην ακαδημαϊκή, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των εμπλεκομένων, 
οι οποίες δεν περιορίζονται στο χώρο του σχολείου, αλλά επεκτείνονται και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον.

4.1 Περιορισμοί της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα η δειγματοληψία έγινε σε 2 δημόσια σχολεία της πόλης του Ηρακλείου 

και άλλα 2 της πόλης του Ρεθύμνου. Συνεπώς, τα αποτελέσματα που βρέθηκαν δε θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικά του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού των δύο πόλεων. Επιπλέον, δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι στο δείγμα μας περιλαμβάνονται μόλις 15 παιδιά με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, ως εκ τούτου, διατηρούμε την επιφύλαξη της γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Επομένως, τα ευρήματα που προέκυψαν μας παρέχουν σημαντικές 
ενδείξεις, ώστε να επενδύσουμε ερευνητικά στο εν λόγω θέμα που απασχολεί σύσσωμη τη σχολική 
κοινότητα.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της 

χρήσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) ή media στην εκπαίδευση ως μέσο 
και εργαλείο του εκπαιδευτικού. Επιχειρείται η παρουσίαση και η εννοιολογική 
προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών. Γίνεται εκτενής αναφορά στα media και 
στην αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο και εργαλείο του 
εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία λόγω 
της χαμηλής μαθησιακής τους απόδοσης, αλλά και εξαιτίας των παραδοσιακών 
μεθόδων διδασκαλίας έχουν ανάγκη εσωτερικών κινήτρων για μάθηση. 

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική εργασία καλύπτει το θεωρητικό πλαίσιο της 
ένταξης των media στην εκπαίδευση και μάλιστα στην εκπαίδευση παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες. Διερευνάται ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα από νέα 
μοντέλα διδασκαλίας και συζητείται η αποτελεσματικότητά τους.

Προεκτάσεις της εργασίας θα μπορούσαν να αφορούν στη διεξαγωγή έρευνας 
σε ελληνικά σχολεία, όπου θα διαπιστωνόταν, αν, και κατά πόσο, η ένταξη των media
στην εκπαίδευση βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία και τη διδακτική πράξη. Σε 
ποιο βαθμό, δηλαδή, αποτελεσματική, εύκολη στη χρήση και απαραίτητη είναι η 
χρήση των μιντιακών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, στη μελέτη τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να συγκριθούν με ανάλογα αποτελέσματα 
αντίστοιχων ερευνών άλλων χωρών, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έτοιμο είναι το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα να 
ενσωματώσει στους κόλπους της τα media.

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, μέσα μαζικής επικοινωνίας, μαθησιακές 
δυσκολίες.

1 Εισαγωγή
Η παρουσία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, σήμερα είναι ολοένα και 
περισσότερο αισθητή.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη χρήση των media στην 
εκπαίδευση ως μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες.

Η αποσαφήνιση των όρων «μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» και «ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» απορρέει από την βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη  και 
την υιοθέτηση των όρων μέσα από αυτή.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση και η εννοιολογική 
προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής 
αναφορά στα media και στην αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 
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τρίτο κεφάλαιο, λαμβάνει χώρα η περιγραφή της διδακτικής αξιοποίησης των media
σε παιδιά με μαθησιακές ανάγκες Τέλος, ολοκληρώνουμε με την συζήτηση των 
συμπερασμάτων της μελέτης.

2 Κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών 
Λόγω της ποικιλομορφίας των μαθησιακών δυσκολιών είναι αρκετά δύσκολο

να δοθεί ένας πλήρης ορισμός για τις μαθησιακές δυσκολίες. Πληρέστερος θεωρείται 
αυτός που διατυπώθηκε από την Εθνική Συλλογική Επιτροπή Μαθησιακών 
Δυσκολιών ( NJCLD) των Η.Π.Α. σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς 
οργανισμούς. Συμφώνα με αυτόν τον ορισμό: «Οι μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.) είναι 
ένας γενικευμένος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή μονάδα προβλημάτων, 
που εκδηλώνονται στην παραγωγή  και μάθηση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής 
και της κατανόησης των μαθηματικών. Αυτά τα προβλήματα είναι εν γένει στο άτομο,
θεωρείται ότι υπάρχουν εξαιτίας της δυσλειτουργίας του κεντρικού νευρικού 
συστήματος και εκδηλώνονται σε όλη την διάρκεια της ζωής του». Ένας πιο απλός 
ορισμός χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό λεξιλόγιο λέει ότι: «Μαθησιακή Δυσκολία 
είναι η αδυναμία πλήρους ανταπόκρισης του μαθητή στις απαιτήσεις του σχολικού 
προγράμματος».

Όπως προκύπτει από την παραπάνω εννοιολογική προσέγγιση, είναι ανέφικτο 
να καταρτιστεί  ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μια ολόκληρη ομάδα παιδιών 
με δυσκολίες μάθησης, γιατί, παρόλο που μπορεί να έχουν την ιδία κατηγορία 
δυσκολίας, οι ανάγκες του ενός παιδιού διαφέρουν από τις ανάγκες του άλλου. Η 
Ειδική Εκπαίδευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά εξατομικευμένη εκπαίδευση, κατά την 
οποία τα παιδιά αντιμετωπίζονται  με εξατομικευμένα προγράμματα, ειδικά για την 
αντιμετώπιση της όποιας μαθησιακής τους δυσκολίας. 1

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι διαταραχές που διέπουν την χρήση του 
προφορικού και γραπτού λόγου, την ικανότητα για μαθηματικούς υπολογισμούς, τις 
συντονισμένες κινήσεις και τη διατήρηση της προσοχής. Μολονότι οι Μαθησιακές 
Δυσκολίες παρουσιάζονται σε πολύ νεαρή ηλικία, οι διαταραχές αυτές συνήθως δεν 
αναγνωρίζονται ως το παιδί να φτάσει στη σχολική ηλικία.

Κατά συνέπεια, κάθε παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης. Σύμφωνα με την Montessori, η ανάγνωση και η γραφή 
κατέχουν κεντρική θέση. Κατά την θεωρία της, η ανάγνωση και η γραφή είναι ένα 
ενιαίο ψυχικό γεγονός και γι’ αυτό τις διδάσκει παράλληλα.   Οι σχετιζόμενες με τη
γραφή εμπειρίες, που θα οδηγήσουν το παιδί στην κατάκτηση του αφηρημένου 
γραπτού λόγου, υλοποιούνται μέσα από προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που 
ασκούν την οπτική μνήμη, την ακουστική διάκριση και την ακουστική μνήμη, την 
ομιλία και το λεξιλόγιο. Η Montessori βασίζει τη θεωρία της στον αρχαίο ελληνικό 
λόγο και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα στο νου που να μην υπήρξε πρώτα στις 
αισθήσεις. 

Οι διορθωτικές μέθοδοι και οι τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται στη 
διδασκαλία της γλώσσας, όχι ως κομμάτι της πρώτης επαφής του παιδιού με τη
γραφή, αλλά ως μια προσπάθεια αντιστάθμισης στις δυσκολίες που συναντά. Τέτοιες 
μέθοδοι και τεχνικές είναι οι πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις, οι εικονογραφικές
μέθοδοι και η φωνο-οπτιτή μέθοδος. 2

                                                      
1 Νανόπουλος, Θ. (2010). Εκπαιδευτικά  Προγράμματα για παιδιά με ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες 
και εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα: Ατραπός, σελ: 19-41.
2 Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, σσ 18-199.
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Μια κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων μαθησιακών δυσκολιών, όπως 
προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι: α) Δυσλεξία ή Διαταραχή της 
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πολυαισθητηριακό περιβάλλον και η αντιστοιχία ενεργειών και συμπεριφοράς του 
χρήστη με το απεικονιζόμενο αποτέλεσμα δημιουργούν την αίσθηση παρουσίας μέσα 
στο περιβάλλον αυτό. 3

Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο media (ΜΜΕ) αναφερόμαστε σ’ όλο το 
φάσμα των μέσων επικοινωνίας: τηλεόραση, ραδιόφωνο, βίντεο, κινηματογράφο, 
εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφία, διαφήμιση, ηχογραφημένη μουσική, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και διαδίκτυο.

Για την επίτευξη της ενσωμάτωσης των media στην εκπαίδευση θεωρείται 
απαραίτητη η αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών των μαθητών. Η χρήση 
υπολογιστικών προγραμμάτων, και συγκεκριμένα προγραμμάτων πολυμέσων, δίνει
στους/στις μαθητές/τριες ενεργητικό ρόλο με αποτέλεσμα μία ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική διαδικασία.4

3.1 Τα media και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει πλέον να αναθεωρηθεί και όχι μόνο να  

βοηθάει στη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών, αλλά να γίνει  σύμβουλος του/της 
μαθητή/τριας για την ανακάλυψη της γνώσης οργανώνοντας τη διδασκαλία. Με τη 
βοήθεια των media και των απεριόριστων δυνατοτήτων τους αρκεί να μεταδώσει στο 

                                                      
3Λήμα: Εικονική_Πραγματικότητα . wikipedia, ανακτήθηκε  στις 20/02/2015 
wikipedia.org/wiki/Εικονική_Πραγματικότητα.
4Σαπουντζής, Γ. Διερεύνηση των επιπτώσεων που επιφέρει η εφαρμογή και χρήση των εκπαιδευτικών 
λογισμικών πολυμέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητών. 
Ανακτήθηκε 2/3/2015 από http://www.vipapharm.com/greek/free-online-journals/education/education-
articles/giorgos-sapountzis/giorgos-sapountzis.htm
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/στη μαθητή/τρια (ανάλογα με την ηλικία του) μια μεθοδολογία, για να μπορεί με την 
σειρά του να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όγκο πληροφοριών και εργαλείων που έχει 
στην διάθεσή του.5

Σε έρευνα, που έχει διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο, αναφέρεται ότι η 
πλειοψηφία των δασκάλων (85,1%) χρησιμοποιεί τα media στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Αν και τα ευρήματα άλλων ερευνών είναι αντιφατικά, ωστόσο 
διαφαίνεται μία τάση για ολοένα αυξανόμενη χρήση.  Στο σημείο αυτό, πρέπει να 
τονίσουμε ότι τα media δεν αποτελούν από μόνα τους ενεργητικά μέσα διδασκαλίας, 
αλλά ούτε επιλύουν τα προβλήματα  παιδαγωγικής. 

Τα media πρέπει να ενταχθούν μέσα σε μία ευρύτερη λογική εκπαίδευσης που 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Αν συνέβαινε το 
αντίθετο, θα καταργούσαν κάθε είδους πρωτοβουλία και αυτενέργεια του μαθητή. Ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού παίρνει νέες διαστάσεις με τη χρήση των μέσων. Όλα τα 
μέσα μπορούν να γίνουν εργαλεία διδασκαλίας, στο μέτρο που ο εκπαιδευτικός 
παρεμβαίνει ανάμεσα σε αυτά και τους μαθητές. 

Οι εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούν τα νέα μέσα, παρόλο που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στη χρήση τους, αν και δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο, πάνω στο 
οποίο θα μπορούσαν να δραστηριοποιούνται. Κατά συνέπεια, από πλευράς 
εκπαιδευτικού απαιτείται εγρήγορση και, κυρίως, προετοιμασία του μαθήματος μέσω 
προσωπικής αναζήτησης.6

Τα συστήματα πολυμέσων ενδυναμώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, 
βοηθώντας όχι μόνο το μαθητή, αλλά και τον εκπαιδευτικό, ώστε να γίνει 
περισσότερο άμεσος και κατανοητός. Σκοπός, σ’ ένα καθαρά μαθητοκεντρικό 
μαθησιακό περιβάλλον είναι, οι εκπαιδευτικοί να βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να 
διαλέγουν και να ξεκαθαρίζουν  τους στόχους τους.  Ρόλος τους είναι να καθοδηγούν 
τους μαθητές και να τους ενθαρρύνουν, να τους ενισχύουν και να τους υποστηρίζουν. 
Εμπλέκονται μαζί τους κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, 
δημιουργώντας κίνητρα και προκαλώντας την προσοχή  τους. Αξιολογούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και αξιολογούνται ανάλογα με τα αποτελέσματά της. 
Αξιοποιούν τις γνώσεις που προσλαμβάνουν δημιουργώντας, σε συνεργασία με τους 
μαθητές, ολοκληρωμένες  εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων. 

Η χρήση  του Η/Υ από το/τη μαθητή/τρια έχει τον κίνδυνο της απομόνωσης και 
της μοναξιάς, ιδίως, όταν η χρήση γίνεται εξατομικευμένα. Γι’ αυτό, ο εκπαιδευτικός 
θα πρέπει να ωθεί τους/τις μαθητές/τριες να δουλεύουν κυρίως ομαδικά και 
συνεργατικά, κάνοντας συνετή και μετριασμένη χρήση του.

Οι εκπαιδευτικοί, για να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους, θα πρέπει να 
ενημερώνονται συνεχώς και να εκπαιδεύονται κατάλληλα, σχετικά με τις καινούριες 
εξελίξεις τόσο στο χώρο των Η/Υ, όσο και της σύγχρονης Παιδαγωγικής.7

                                                      
5 Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική 
προσέγγιση. Αθήνα.
6 Σεμεντεριάδης, Θ., Μαρτίδου, Ρ., Παπαθανασίου, Γ. Οι απόψεις των δασκάλων για τη χρήση των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας στο δημοτικό σχολείο. Ανακτήθηκε στις 3/3/2015 από 
http://www.vipapharm.com/greek/free-online-journals/education/education-articles/sementeriadis-
martidou-papathanasiou/sementeriadis-martidou-papathanasiou-teachers-views-media-primary-
schools.htm
7Σαπουντζής, Γ. Διερεύνηση των επιπτώσεων που επιφέρει η εφαρμογή και χρήση των εκπαιδευτικών 
λογισμικών πολυμέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητών. 
Ανακτήθηκε 02/03/2015 οπ.π..
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5 Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική 
προσέγγιση. Αθήνα.
6 Σεμεντεριάδης, Θ., Μαρτίδου, Ρ., Παπαθανασίου, Γ. Οι απόψεις των δασκάλων για τη χρήση των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας στο δημοτικό σχολείο. Ανακτήθηκε στις 3/3/2015 από 
http://www.vipapharm.com/greek/free-online-journals/education/education-articles/sementeriadis-
martidou-papathanasiou/sementeriadis-martidou-papathanasiou-teachers-views-media-primary-
schools.htm
7Σαπουντζής, Γ. Διερεύνηση των επιπτώσεων που επιφέρει η εφαρμογή και χρήση των εκπαιδευτικών 
λογισμικών πολυμέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητών. 
Ανακτήθηκε 02/03/2015 οπ.π..

 
 

3.2 Ειδική εκπαίδευση και media
Η χρήση των νέων τεχνολογιών έφερε πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στο

χώρο της εκπαίδευσης. Από την άνθηση των νέων τεχνολογιών  ωφελούνται όχι μόνο 
οι άνθρωποι χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα 
των Αμέα.8.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι, η δύναμή τους να δίνουν κίνητρο για 
μάθηση9.

Υπάρχουν πολλά λογισμικά που απευθύνονται σε μαθητές με προβλήματα 
μάθησης. Μια κατηγορία λογισμικών, που απευθύνονται σε παιδιά με δυσλεξία, είναι 
αυτά που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση ορθογραφίας και την κατάκτηση της 
γραφής. Πρόκειται για λογισμικά, παιγνιώδους μορφής συνήθως, που περιλαμβάνουν 
αρκετές δραστηριότητες εξάσκησης. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
αποτελούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον μάθησης, δεδομένου ότι οι μαθητές 
βλέπουν τη λέξη, την ακούν και έπειτα την αποδίδουν γραπτά. Η δαχτυλογράφηση 
μιας λέξης φαίνεται πως είναι ωφέλιμη, καθώς οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 
υποδειγματικές κινήσεις των δαχτύλων, οι οποίες τους βοηθούν να θυμούνται τη 
σωστή ορθογραφία. Ακόμη, η δαχτυλογράφηση καθιστά ευκολότερη τη σύνδεση 
ήχου-γραφήματος 10.

Οι μαθητές, και ειδικά οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, χρειάζονται 
ενίσχυση και συνεχή επίκληση της προσοχής, στην οποία ακριβώς επιδρούν οι 
εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Η χρήση εικονικής πληροφορίας, η κίνηση, ο ήχος 
και η φωνή κινητοποιούν την προσοχή και το ενδιαφέρον του μαθητή.  Μέσα από τις 
δραστηριότητες που προσφέρουν τα προγράμματα πολυμέσων είναι φανερό πως 
προωθείται και αναπτύσσεται η μάθηση μέσω της ανακάλυψης, ενισχύεται ο 
συνδυασμός πολλών γνωστικών περιοχών, εντείνεται η ανάπτυξη πνεύματος 
ενεργούς αναζήτησης και κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών και ενθαρρύνεται 
η διατύπωση δημιουργικών υποθέσεων. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στο 
μαθητή να εργάζεται σύμφωνα με τον προσωπικό του ρυθμό, το χρόνο, το επίπεδο 
δυσκολίας και τις ικανότητές του. Τέλος, αναπτύσσεται ιδιαίτερα η συνεργατική 
διδασκαλία και η μάθηση μέσα από δυναμικούς τρόπους  και μεθόδους επικοινωνίας. 
Είναι έκδηλο, όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, ότι η αποτίμηση 
της χρήσης των media στην εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι 
θετική11.

Πριν προχωρήσουμε στην διατύπωση των συμπερασμάτων μας, θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι, για να έχει επιτυχία κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτούνται
ορισμένες προϋποθέσεις. Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ανοιχτό μυαλό και να 
διαμορφώνει το δικό του εκπαιδευτικό μοντέλο, που θα είναι προσαρμοσμένο στις 
προσωπικές μαθησιακές  ανάγκες  κάθε μαθητή/τρια.  Οφείλει να εντοπίζει έγκαιρα 
τις μαθησιακές δυσκολίες, να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα μέσα που έχει στην διάθεση 
του, για να ενισχύσει και να γενικεύσει την μάθηση12. Την ορθή διδασκαλία για 

                                                      
8 Καρούντζου Γ., Τσίμπος Χρ. Παγούνη Β. (χ.χ.). Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πρόσβαση στις νέες 
τεχνολογίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) στην Ελλάδα, εκδ. συγγρ.
9 Brooks, R. (1997). Special educational needs and information technology: Effective strategies for 
mainstream schools. Berkshire: National Foundation for Educational Research.
10 Crivelli, V. (2000). Write to read with ICT. London: BDA
11Σαπουντζής, Γ. Διερεύνηση των επιπτώσεων που επιφέρει η εφαρμογή και χρήση των εκπαιδευτικών 
λογισμικών πολυμέσων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στις σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητών. 
Ανακτήθηκε 02/03/2015 οπ.π.
12 Κολιάδης, Ε., Πολυχρονοπούλου, Σ. (1991). Μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα, σ. 46, σ. 279.
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παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να την χαρακτηρίζει μια αντιαυταρχική 
αγωγή, ευχάριστη σχολική ατμόσφαιρα, η παιδοκεντρική αρχή διδασκαλίας και ο 
ενθουσιασμός του δασκάλου. Επιπλέον, ο ρόλος του Δασκάλου επιβάλλεται να είναι 
συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, αντιδιδακτικός, δημιουργικός, 
κοινωνικός, πολιτικός, και αντιαυταρχικός13.

4 Συμπεράσματα
Η διευρυμένη χρήση των media στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να 

συμβάλλει στην ενίσχυση μαθητικών πληθυσμών που χρειάζονται βοήθεια, για να 
κατακτήσουν τις γνώσεις από την εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης. Η 
αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. στην εκπαιδευτική πρακτική συνεπάγεται μοιραία μια 
αλλαγή στο ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Απ’ τη μια πλευρά, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι τροφοδότες και σημαντικοί υποστηρικτές της 
διαδικασίας παρέχοντας τη σημαντική εμπειρία τους. Απ’ την άλλη, οι μαθητές/τριες 
τοποθετούνται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και έχουν πολλαπλά 
εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία στην διάθεσή τους για την απόκτηση της γνώσης. 

Σύμφωνα με την γνώμη μας, οι εκπαιδευτικοί, που καθιερώνουν τη χρήση των 
media στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο 
εύκολα με συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Η συλλογή και παραγωγή μαθησιακού 
υλικού, καθώς και η σχεδίαση αλλά και η διεκπεραίωση ενός μαθήματος, γίνεται πιο 
εύκολη. Οι μαθητές μπορούν να έρχονται σε επαφή με άλλους μαθητές άλλων 
σχολείων και να έχουν στη διάθεσή τους ποικίλο μαθησιακό υλικό. 

Όσον αφορά την έννοια και τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην 
Ελλάδα, η πλειοψηφία ή την αγνοεί ή την παρερμηνεύει και, δεδομένου του υψηλού 
κόστους του υλικού εξοπλισμού που απαιτείται, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 
ένταξής της σε προγράμματα εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τα οποία 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό από διάφορα ιδρύματα και μουσεία. 

Απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής παρέμβασης στα παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες, σε σχέση με τα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες,
είναι η παροχή ανατροφοδότησης σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελούν. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην οργάνωση ενός πλαισίου διδασκαλίας,
που θα καλλιεργεί θετική στάση απέναντι σε όποια δυσκολία παρουσιάζουν οι 
μαθητές του και θα προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και επιτυχία. Όπως είναι 
προφανές, με όσα έχουμε προαναφέρει, μέσα σε κάθε σχολική τάξη υπάρχουν 
μαθητές που παρουσιάζουν κάποιου είδους μαθησιακές δυσκολίες. Συνεπώς,  ο 
εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να προσαρμόζει τους διδακτικούς του στόχους με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η διδασκόμενη ύλη να οικειοποιείται και να αφομοιώνεται από 
όλους τους μαθητές. 

Αναντίρρητα, η χρήση των media στην εκπαίδευση καλλιεργεί τις 
οπτικοακουστικές δυνατότητες των παιδιών.  Συμβάλλει στη διάκριση οπτικο-
ακουστικών μηνυμάτων και ενισχύει τις πολυαισθητηριακές αντιληπτικές  
λειτουργίες του παιδιού. Ταυτόχρονα, βοηθάει στην σύνδεση αιτίας και 
αποτελέσματος και στην συγκέντρωση του παιδιού σε συγκεκριμένο έργο. Η 
διάρκεια της προσοχής του ενισχύεται με την ταυτόχρονη παρακολούθηση οπτικών 
και ακουστικών ερεθισμάτων, υποστηρίζοντας την διχωτική  προσοχή του με την 
παράλληλη παρακολούθηση μηνυμάτων.

                                                      
13 Παπάς, Ε. (1990). Μαθητοκεντρική Διδασκαλία. Αθήνα: εκδ. Βιβλία για Όλους, σσ.156-157. 
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Από την σκοπιά της παρέμβασης, οι τρόποι αντιμετώπισης των μαθησιακών 
δυσκολιών χωρίζονται σε: ιατρική και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Ωστόσο, η 
χορήγηση ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων δεν αποβλέπει τόσο στην αντιμετώπιση των 
βασικών δυσκολιών, όσο στην εξάλειψη των δευτερευόντων συμπτωμάτων, όπως της 
υπερκινητικότητας ή της έλλειψης προσοχής. Εντούτοις, η παιδαγωγική 
αντιμετώπιση  αποβλέπει στην αποκατάσταση όλων των ικανοτήτων, στους τομείς 
που εκδηλώνεται μειονεξία, βάσει του γνωστικού προφίλ. Η αποτελεσματική 
παρέμβαση περιλαμβάνει έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό για την διάγνωση και την 
αντιμετώπιση. 

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική εργασία καλύπτει το θεωρητικό πλαίσιο της 
ένταξης των media στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην εκπαίδευση παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες. Προεκτάσεις της εργασίας θα μπορούσαν να αφορούν στη 
διεξαγωγή έρευνας σε σχολεία, όπου θα διαπιστωνόταν, αν, και κατά πόσο, η ένταξη 
των media στην εκπαίδευση βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία και τη διδακτική 
πράξη. Κατά πόσο, δηλαδή, αποτελεσματική, εύκολη στη χρήση και απαραίτητη είναι 
η χρήση των μιντιακών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση. 
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Περίληψη :
Η Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι η 
συχνότερη ψυχιατρική διαταραχή της παιδικής ηλικίας και χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη προσοχής, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και συχνά με προβλήματα 
στον ύπνο. Χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε παιδιά  
ανυπόμονα και καταθλιπτικά, με ευαισθησία στη ζάχαρη ή με έλλειψη ύπνου. 
Σκοπός: η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ, η συσχέτιση των 
συμπτωμάτων της με την έλλειψη ύπνου στα παιδιά 6-12 χρόνων και η εξαγωγή 
συμπερασμάτων για το σχεδιασμό δράσεων σύμφωνα με τις αρχές προαγωγής υγείας 
της Οτάβα.
Μεθοδολογία: Ηλεκτρονική αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης Pubmed άρθρων 
σχετικών με τη ΔΕΠ-Υ και τη σχέση της με την έλλειψη ύπνου. Επιπλέον, 
διερευνήθηκαν διεθνείς διαδικτυακοί τόποι οργανισμών  και ιατρικών περιοδικών  
και ελληνική βιβλιογραφία. 
Αποτελέσματα: Η έλλειψη ύπνου δεν προκαλεί ΔΕΠ-Υ  μπορεί όμως να προκαλέσει 
συμπεριφορικά συμπτώματα  που δε διακρίνονται σχεδόν καθόλου από αυτή , όπως  
έλλειψη ελέγχου ώθησης, ευερεθιστότητα, χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση,  
δυσκολία ρύθμισης συναισθημάτων, αυξημένα  επίπεδα υπερκινητικότητας. . Ο 
επαρκής και καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά των υγιών 
παιδιών και να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων σε παιδιά με  ΔΕΠ-Υ.

Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠ-Υ, έλλειψη ύπνου, συμπτώματα, μάθηση, υγεία

1 Εισαγωγή

1.1 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Η ΔΕΠ-Υ είναι μια νευρολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
προσοχής, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα με τον επιπολασμό της να 
εκτιμάται στο 3-10% παιδιών σχολικής ηλικίας. Θεωρείται η πιο συχνή ψυχιατρική 
διαταραχή της παιδικής ηλικίας (Faraone et al, 2003).

Υπάρχουν τρεις τύποι  ΔΕΠ-Υ που γενικά αναγνωρίζονται από τους ειδικούς. 
Αυτός στον οποίο κυριαρχεί η  υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα (τα παιδιά 
δεν εμφανίζουν σημαντική έλλειψη προσοχής), αυτός στον οποίο κυριαρχεί η  
έλλειψη προσοχής (τα παιδιά δεν εμφανίζουν σημαντική υπερκινητικότητα και 
παρορμητικότητα) και ο συνδυαστικός τύπος (τα παιδιά  εμφανίζουν  έλλειψη 
προσοχής και υπερκινητικότητα –παρορμητικότητα) (APA, 2000).  
 

Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ  κατά ηλικία :
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συμπερασμάτων για το σχεδιασμό δράσεων σύμφωνα με τις αρχές προαγωγής υγείας 
της Οτάβα.
Μεθοδολογία: Ηλεκτρονική αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης Pubmed άρθρων 
σχετικών με τη ΔΕΠ-Υ και τη σχέση της με την έλλειψη ύπνου. Επιπλέον, 
διερευνήθηκαν διεθνείς διαδικτυακοί τόποι οργανισμών  και ιατρικών περιοδικών  
και ελληνική βιβλιογραφία. 
Αποτελέσματα: Η έλλειψη ύπνου δεν προκαλεί ΔΕΠ-Υ  μπορεί όμως να προκαλέσει 
συμπεριφορικά συμπτώματα  που δε διακρίνονται σχεδόν καθόλου από αυτή , όπως  
έλλειψη ελέγχου ώθησης, ευερεθιστότητα, χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση,  
δυσκολία ρύθμισης συναισθημάτων, αυξημένα  επίπεδα υπερκινητικότητας. . Ο 
επαρκής και καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά των υγιών 
παιδιών και να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων σε παιδιά με  ΔΕΠ-Υ.

Λέξεις-κλειδιά: ΔΕΠ-Υ, έλλειψη ύπνου, συμπτώματα, μάθηση, υγεία

1 Εισαγωγή

1.1 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Η ΔΕΠ-Υ είναι μια νευρολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
προσοχής, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα με τον επιπολασμό της να 
εκτιμάται στο 3-10% παιδιών σχολικής ηλικίας. Θεωρείται η πιο συχνή ψυχιατρική 
διαταραχή της παιδικής ηλικίας (Faraone et al, 2003).

Υπάρχουν τρεις τύποι  ΔΕΠ-Υ που γενικά αναγνωρίζονται από τους ειδικούς. 
Αυτός στον οποίο κυριαρχεί η  υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα (τα παιδιά 
δεν εμφανίζουν σημαντική έλλειψη προσοχής), αυτός στον οποίο κυριαρχεί η  
έλλειψη προσοχής (τα παιδιά δεν εμφανίζουν σημαντική υπερκινητικότητα και 
παρορμητικότητα) και ο συνδυαστικός τύπος (τα παιδιά  εμφανίζουν  έλλειψη 
προσοχής και υπερκινητικότητα –παρορμητικότητα) (APA, 2000).  
 

Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ  κατά ηλικία :

http://www.veresies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Ite
mid=168&lang=el

H ακριβής αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ δεν έχει γίνει εξακριβωθεί, ωστόσο από τα 
δεδομένα προκύπτει ότι κύριοι υπεύθυνοι για τη διαταραχή είναι νευρολογικοί και 
γενετικοί παράγοντες. Η γενετική βάση της ΔΕΠ-Υ στηρίζεται σε διάφορες μοριακές  
μελέτες  σχετικά πρόσφατες, που  αναμένεται να επιβεβαιώσουν γενετικές μελέτες 
σύνδεσης (linkage studies) που έχουν ταυτοποιηθεί σε δείγματα παιδιών με ΔΕΠ-Υ
(Larsson et al, 2004; Faraone, 2005).
 
  

http://www.veresies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Ite
mid=168&lang=el
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Η ΔΕΠ-Υ μπορεί να είναι παράγοντας δυσκολιών στις παιδικές φιλίες ή στις
σχέσεις με συνομηλίκους. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορεί να εισπράττουν απόρριψη από 
τους συνομηλίκους ή να μην έχουν στενούς φίλους, παράγοντες που συμβάλλουν στο 
γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά αυτά συχνά νιώθουν μόνα και παρεξηγημένα. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά αυτά μπορεί επίσης να κινδυνεύουν περισσότερο να 
εκδηλώσουν άγχος, διαταραχές της διάθεσης, κατάχρηση ουσιών και 
εγκληματικότητα κατά την εφηβεία ( Frankel, Feinberg, 2002).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της ΔΕΠ-Υ:

http://www.veresies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Ite
mid=168&lang=el

Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι κάποια από τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ θα
παρουσιάζουν συμπτώματα τόσο στην εφηβεία όσο και στην ενήλικο ζωή. Όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα από τις 34 εκατομμύρια περιπτώσεις ΔΕΠ-Υ στις 
ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία , περίπου το 31% είναι ενήλικες (ηλικία >19ετών). 
Συμπεραίνεται, έτσι, ότι η ΔΕΠ-Υ είναι μια διάγνωση που συνοδεύει κάποιο 
ποσοστό ασθενών σε όλη τους τη ζωή.
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http://www.veresies.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=302&Itemid=168&lang=el

Αν η ΔΕΠ-Υ δεν αντιμετωπιστεί, τα παιδιά θα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε 
σημαντικούς τομείς της ζωής. Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτών  μπορεί να 
είναι συμπεριφορική, αλλά  και φαρμακευτική, η οποία όμως μπορεί να έχει 
περιορισμένη δυνατότητα αντιμετώπισης της διαταραχής της προσοχής, μικρό 
μέγεθος επίδρασης (effect size) σε σχέση με τους διεγέρτες στη θεραπεία της ΔΕΠΥ 
και να φέρει δυσκολία στην επέλευση του ύπνου (Banaschewski et al, 2006). 

1. 2. Ο ύπνος
Ο ύπνος είναι μια βασική λειτουργία του οργανισμού και μια φυσιολογική, 

περιοδική κατάσταση ηρεμίας, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώνεται προσωρινή 
μεταβολή της συνείδησης του εξωτερικού κόσμου και επακόλουθη μείωση της 
μυϊκής δραστηριότητας, του μεταβολισμού και της ανταπόκρισης σε ερεθίσματα.
Είναι πολύπλοκο φαινόμενο και όχι «παθητική» κατάσταση και η ακριβής 
χρησιμότητα και οι εμπλεκόμενοι  μηχανισμοί δεν έχουν κατανοηθεί εντελώς. 
Διακρίνεται δε σε δύο καταστάσεις στον  ύπνο REM (ύπνος ταχειών οφθαλμικών 
κινήσεων–REM από τα αρχικά των λέξεων rapid eye movements) και στον  ύπνο
NREM (non-REM: χωρίς ταχείες οφθαλμικές κινήσεις). Ο οργανισμός έχει απόλυτη 
ανάγκη τον ύπνο τύπου REM, ο οποίος  είναι φυσιολογικά διαφορετικός από τις 
άλλες περιόδους ύπνου οι οποίες συνολικά αποκαλούνται μη REM ύπνος. Μολονότι 
είναι αυτονόητο, αξίζει να σημειωθεί ότι περνάμε περίπου το ένα τρίτο της ζωής μας 
κοιμώμενοι. Με την αύξηση της ηλικίας, η διάρκεια του ύπνου και η διαμόρφωση της 
εσωτερικής του αρχιτεκτονικής αλλάζουν (http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep).                                                                                

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν με τη σειρά το συνολικό χρόνο ύπνου, REM
ύπνου και  του ύπνου την ημέρα και τη νύχτα,  κατά ηλικία.
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Data from Roffwarg et al., Ontogenetic development of the human sleep-dream cycle, 
Science, 152:604-619, 1966

Data from Howard, B.J. and Wong, J. Sleep disorders, Pediatrics in Review, 22:327-
341, 2001
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1.3 Το βιολογικό ρολόι.
Το λεγόμενο βιολογικό ρολόι βρίσκεται στον υποθάλαμο, ονομάζεται 

υπερχιασματικός πυρήνας και προγραμματίζει το σώμα να ακολουθεί έναν ρυθμό 24 
ωρών που ονομάζεται κιρκαδιανός ρυθμός, ο οποίος επηρεάζει τη θερμοκρασία του 
σώματος, τις  λειτουργίες των οργάνων, την έκκριση ορμονών –όπως η κορτιζόλη (η 
βασική ορμόνη του άγχους).Το πιο ευδιάκριτο αποτέλεσμα του είναι ο κύκλος του 
ύπνου και της εγρήγορσης ( http://el.wikipedia.org/wiki/ Κιρκάδιος_ρυθμός).

Ο καθυστερημένος ύπνος επηρεάζει το βιολογικό «ρολόι» των παιδιών πολύ 
περισσότερο απ’ότι των ενηλίκων και οι συνέπειες είναι  δύσκολο να αντιστραφούν 
σε έναν ενήλικο, που έχει αποκτήσει την κακή συνήθεια από παιδί να κοιμάται αργά. 
Το  συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ελέγχει τους 
κιρκάδιους ρυθμούς, λαμβάνει μηνύματα από την ποσότητα του φωτός που 
εισέρχεται από τα μάτια. Όταν τα παιδιά μένουν μέχρι αργά ξύπνια, το τεχνητό φως 
της λάμπας οδηγεί σε σύγχυση τον εγκέφαλο για το πότε ξεκινά η μέρα και πότε 
τελειώνει, οδηγώντας σε μονιμότερη διαταραχή τους κιρκάδιους ρυθμούς του 
παιδιού, ακόμα και όταν αυτό πια έχει μεγαλώσει. Το πρόβλημα δημιουργείται επειδή 
η διαταραχή των εγκεφαλικών κιρκάδιων ρυθμών συνδυάζεται με την έξαψη και την 
ευερεθιστικότητα που αποκτούν τα παιδιά, τα οποία συνήθως ξαγρυπνούν δεχόμενα 
αλλεπάλληλα ερεθίσματα από ηλεκτρονικές πηγές (τηλεόραση, υπολογιστής, κινητά 
τηλέφωνα και άλλα) ( Rivkees, 2001).

1.4 Πόσο ύπνο χρειαζόμαστε

Νεογέννητα (1-2 μηνών), 10 ώρες και 30' - 18 ώρες 

Βρέφη (3-11 μηνών), 9-12 ώρες τη νύχτα και σύντομοι ύπνοι 30' - 2 ωρών τέσσερις 
φορές την ημέρα 

Νήπια (1-3 ετών), 12 - 14 ώρες 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 - 5 ετών), 11 - 13 ώρες 

Παιδιά σχολικής ηλικίας (5 - 12 ετών), 10 - 11 ώρες 

Έφηβοι (11 - 17 ετών), 8 ώρες και 30' - 9 ώρες και 25' 

Ενήλικοι, 7 - 9 ώρες 

Ηλικιωμένοι, 7 ώρες 

(http://www.sleepfoundation.org/article/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-
really-need)

2. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  σχετικά 
με τις συνέπειες της έλλειψης ύπνου στα παιδιά ηλικίας 6-12 χρόνων  ως προς τη 
συμπεριφορά και τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τη ΔEΠ-Υ.

2.1. Στόχοι είναι  η καταγραφή  του προβλήματος ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, η 
συσχέτιση του με τα συμπτώματα ΔΕΠ-Υ  και η  εξαγωγή συμπερασμάτων για το
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σχεδιασμό απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος σύμφωνα  
με τις αρχές της προαγωγής υγείας που θεσπίστηκαν στην Οτάβα το 1986.

3 Μεθοδολογία:

Για να ανεβρεθούν τα άρθρα για  την έλλειψη ύπνου σε σχέση με  τη ΔΕΠ-Υ σε 
παιδιά 6-12 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης 
Pubmed χρησιμοποιώντας το Mesh Database με τις παρακάτω λέξεις κλειδιά:
"child" "sleep deprivation" "attention deficit disorder with hyperactivity" "schools" 

Οι περιορισμοί εισαγωγής των άρθρων ήταν: "humans" "child".
Επιπλέον, διερευνήθηκαν διεθνείς διαδικτυακοί τόποι οργανισμών  και ιατρικών 

περιοδικών σχετικών με τον ύπνο και τη ΔΕΠ-Υ. Τα αποτελέσματα  της έρευνας σε 
ελληνική βιβλιογραφία ήταν περιορισμένα.
4 Συσχέτιση μεταξύ ΔΕΠ-Υ και έλλειψης ύπνου

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχει βρεθεί ότι  έχουν περισσότερο ανεπαρκή ή 
διαταραγμένο ύπνο και περισσότερους παράγοντες ανήσυχου ύπνου απ’ότι τα παιδιά
χωρίς αυτή τη διαταραχή. Από τη βρεφική ηλικία έχουν δυσκολίες να κοιμηθούν το 
βράδυ και να ξυπνήσουν το πρωί και  ο ύπνος τους είναι λιγότερος και με  
περισσότερες ενοχλήσεις   απ’ότι των  συνομηλίκων τους, με αποτέλεσμα την 
υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας ( Gruber et al, 2009).

Η ΔΕΠ-Υ δεν είναι η μόνη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από προβλήματα 
προσοχής, μειωμένο  έλεγχο παρορμητικότητας  και υπερκινητικότητα. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορεί να εμφανιστούν σε παιδιά ανυπόμονα και καταθλιπτικά, με 
ευαισθησία στη ζάχαρη ή απλά με έλλειψη ύπνου. Όπως έχει βρεθεί σε μελέτη, 
αρκετές μέρες έλλειψης ύπνου κατέληξαν στην εμφάνιση συμπτωμάτων  ΔΕΠ-Υ (
έλλειψη προσοχής, χαμηλό έλεγχο παρορμητικότητας, αύξηση  των επιπέδων 
υπερκινητικότητας), που επιτείνονται με κάθε επιπλέον νύχτα ανεπαρκούς  ύπνου,
συμπεριφορικά συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν   σε διάγνωση με ΔΕΠ-Υ. Η 
μελέτη παρακολούθησε τις συνήθειες ύπνου εκατοντάδων παιδιών με τη χρήση  
μικρών  συσκευών  χειρός που ονομάζονται ακτιγραφίες. Βρήκαν ότι, σε απολύτως 
υγιή παιδιά 7-8 ετών, αυτά  που κοιμούνταν λιγότερο από 7,7 ώρες ανά νύχτα ύπνου 
είχαν αυξημένα  προβλήματα συμπεριφοράς, όπως επιθετικότητα, αδυναμία 
συγκέντρωσης, και έλλειψη προσοχής αυξημένη υπερκινητικότητα -όλα  
συμπτώματα κοινά σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ, συγκριτικά με εκείνα που κοιμούνταν 
περισσότερο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι  ο μικρής διάρκειας ύπνος και οι δυσκολίες
του ύπνου συνδέονται με συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ και  ότι ο ελλιπής ύπνος αυξάνει 
την πιθανότητα εμφάνισης συμπεριφορικών συμπτωμάτων. Φαίνεται ότι ο επαρκής 
ύπνος στην περίπτωση των παιδιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για την αποτροπή
συμπεριφορικών συμπτωμάτων. Επιπλέον, τα παιδιά δεν κινδυνεύουν απλώς με 
λάθος διάγνωση, αλλά ,αν δεν διερευνηθεί το πρόβλημα του ύπνου τους, κινδυνεύει η 
ίδια η υγεία τους (Paavonen et al, 2009).                                       

Η εξέταση της αρχιτεκτονικής του ύπνου και τα αναφερθέντα προβλήματα ύπνου 
σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ και σε παιδιά χωρίς τη διαταραχή, ήταν το αντικείμενο μελέτης 
με 13 παιδιά διαγνωσμένα με ΔΕΠ-Υ, χωρίς ψυχιατρικά προβλήματα και 23 
φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 7-11 χρόνων με παράλληλη εξέταση του ρόλου των 
σχετιζόμενων παραγόντων. Τα παιδιά δεν έπαιρναν φάρμακα, η υγεία τους ήταν καλή 
και δεν κατανάλωναν προϊόντα που περιείχαν καφεΐνη. Η μέτρηση του ύπνου έγινε με 
τη χρήση φορητής πολυυπνογραφικής συσκευής  και με τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου ύπνου από τους γονείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με 
ΔΕΠ-Υ είχαν σημαντικά λιγότερο χρόνο REM ύπνου, μικρότερη διάρκεια ύπνου, 
υψηλότερα ποσοστά ανεπαρκούς ύπνου και περισσότερους παράγοντες ως προς την 
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αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής εξετάστηκε αν  η επάρκεια ύπνου 
σε παιδιά με διαγνωσμένη ΔΕΠ-Υ μετριάζει την επίδοσή τους ως προς την 
εγρήγορση ενώ λαμβάνουν εικονικό φάρμακο ή φαρμακευτική αγωγή. Σ’ αυτή 
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συσκευής και με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους γονείς. Όπως φαίνεται 
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αγωγής  ως προς το μετριασμό των συμπτωμάτων  της ΔΕΠ-Υ κυρίως σε όσα παιδιά  
είχαν διαπιστωμένο πρόβλημα ύπνου, ενώ τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, αλλά χωρίς ιδιαίτερο 
πρόβλημα ύπνου δεν παρουσίασαν μετριασμό της υπερδιέγερσης  τους ( Gruber et al,
2007).

Figure 1 : Gruber, PhD, Sleep. 2007 August
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Η έλλειψη ύπνου δεν προκαλεί ΔΕΠ-Υ, μπορεί όμως να προκαλέσει συμπεριφορά
που δε διακρίνεται σχεδόν καθόλου από αυτή με συμπτώματα όπως έλλειψη ελέγχου
ώθησης, ευερεθιστότητα, χαμηλή ανοχή στην απογοήτευση, και δυσκολία ρύθμισης
συναισθημάτων. Φαίνεται ότι ο επαρκής και καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί αφενός 
να βελτιώσει τη συμπεριφορά των υγιών παιδιών, αφετέρου να μειώσει τα 
συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ (Paavonen et al, 2009; Nixon et al, 2008; Fallone et al, 2005)  

Σχετικά με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, είναι απαραίτητο να 
γίνουν έρευνες που να εξετάζουν τη συσχέτιση ύπνου και νευροσυμπεριφορικής 
λειτουργίας των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, ώστε να περιορίζεται η χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής όσο το δυνατόν περισσότερο και σίγουρα μετά την 
προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων ύπνου. Αν και υπάρχει μια μεγάλη 
έρευνα για τη δυσκολίες στον ύπνο των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, και πολλή έρευνα για την 
άπνοια ύπνου και τις συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσει, υπάρχει  μικρή 
έρευνα σχετικά με το πώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει προηγουμένως υγιή παιδιά και 
η εξέταση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ  της αύξησης του συντελεστή ΔΕΠ-Υ και 
του γεγονότος  ότι τα σημερινά παιδιά κοιμούνται πολύ λιγότερο απ’ότι τα παιδιά  
πριν από μια γενιά (O'Brien  et al, 2003 ).

Όσα αναλύθηκαν σχετικά με την έλλειψη ύπνου στα παιδιά  και τη συσχέτισή του 
με τη ΔΕΠ-Υ καταδεικνύουν την ανάγκη  παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα και την 
εμπλοκή όλων των σχετικών φoρέων όπως οι κυβερνητικοί φορείς, ο τομέας υγείας 
με έμφαση στην  Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας , η εκπαίδευση, οι  τοπικές αρχές, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δράσεις πρέπει να σχεδιαστούν  σύμφωνα και με τις 
αρχές της προαγωγής υγείας που θεσπίστηκαν στην Οτάβα το 1986 ( WHO, 1986):

1) Δημιουργία υγιούς  πολιτικής Δημόσιας Υγείας.

Όλα τα μέτρα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με βάση το παγκόσμιο, 
διεθνές, εθνικό και τοπικό περιβάλλον. Σε  διεθνές επίπεδο,  αρμόδιος  είναι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως επίσης οργανισμοί και ιατρικά περιοδικά που 
εξειδικεύονται στη ΔΕΠ-Υ και στη λειτουργία του ύπνου και τη χρησιμότητά του,
μελετούν και αξιολογούν τα διεθνή δεδομένα και με ειδικούς εμπειρογνώμονες 
διαμορφώνουν τεκμηριωμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και της 
συσχέτισης του με προβλήματα ύπνου.                                       

Στη χώρα μας ο τομέας της Δημόσιας Υγείας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
τοπικό, είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένος με αποτέλεσμα να μην αποτελεί ισχυρό
δίκτυο προστασίας της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Για να δημιουργηθεί μια 
υγιής πολιτική αντιμετώπισης προβλημάτων Δημόσιας Υγείας , όπως στην περίπτωσή 
μας η έλλειψη ύπνου στα παιδιά και η συσχέτισή της με τη ΔΕΠ-Υ το Υπουργείο 
Υγείας σε συνεργασία με διάφορους  φορείς οφείλει να  οργανώνει εκδηλώσεις  
προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, οι οποίες θα πρέπει να σχεδιαστούν από κοινού με 
το Υπουργείο Παιδείας και να υλοποιούνται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. 
2)Η δημιουργία υποστηρικτικού για την υγεία περιβάλλοντος.

Στο βαθμό που τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ οφείλονται ή επιτείνονται από την
έλλειψη ύπνου, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα μεγάλο ποσοστό  με 
απλά μέτρα που θα πάρουν οι γονείς ως προς τις συνήθειες ύπνου των παιδιών. Τα 
προβλήματα ύπνου κατά τη σχολική ηλικία αντιμετωπίζονται με συμβουλευτική 
γονέων με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής του ύπνου. Το τακτικό πρόγραμμα 
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ωραρίων ύπνου - έγερσης, ο περιορισμός του παιδιού να κοιμάται μόνο στο κρεβάτι 
του, η προσοχή στις αλλαγές του περιβάλλοντος (μείωση των θορύβων, σταθερή 
θερμοκρασία), η αποφυγή διεγερτικών ουσιών (σοκολάτα, αναψυκτικά),  βοηθούν 
στην αποκατάσταση των διαταραχών ύπνου, ορισμένες από τις διαταραχές είναι 
πράγματι μεταβατικά φαινόμενα, αντιδραστικά προς το περιβάλλον ή συνδεόμενα με 
συναισθηματικές - αναπτυξιακές φάσεις του παιδιού. Η πρόγνωση σε αυτή την 
περίπτωση είναι καλή και συνήθως αρκεί η τροποποίηση ορισμένων 
περιβαλλοντικών συνθηκών για να μειωθούν οι επιπτώσεις στη ζωή του παιδιού και 
της οικογένειας (http://www.sleepfoundation.org/article/how-sleep-works/how-much-
sleep-do-we-really-need).

Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία του περιορισμού των ωρών που 
βλέπει το παιδί τηλεόραση ,καθώς και η ενασχόλησή του με τον υπολογιστή και το 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη 
ύπνου, στην περίπτωσή μας συμπτωματολογία ΔΕΠ-Υ και να αποκτήσουν τις 
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιβάλλουν ένα σωστό πρόγραμμα ύπνου στα 
παιδιά τους. Τα παιδιά πρέπει κι αυτά να ενημερωθούν και να πειστούν ώστε να 
αποδέχονται τους κανόνες που τους επιβάλλονται. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εμφανιστεί ένα πρόβλημα ύπνου, πρέπει να ζητείται 
βοήθεια από τους ειδικούς είτε αυτό είναι παθολογικό είτε ψυχολογικό είτε απλά 
εδραιωμένες κακές συνήθειες. Η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ σε συνδυασμό με  τα  
προβλήματα ύπνου στα παιδιά και η αντιμετώπισή τους, είναι θέμα  διεπιστημονικής 
προσέγγισης. Παιδίατροι, πνευμονολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οδοντίατροι, 
παιδονευρολόγοι, παιδοψυχίατροι, μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους ή σε 
συνεργασία, ή να παραπέμψουν σε ειδικευμένα κέντρα το παιδί προκειμένου να 
εξεταστεί κατά πόσο τα προβλήματα ύπνου μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα 
ΔΕΠ-Υ ή  να εντείνουν τα συμπτώματα αυτά σε παιδιά που πράγματι έχουν ΔΕΠ-Υ.
5)Ο επαναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. 

Η ευθύνη για την αντιμετώπιση της έλλειψης ύπνου σε παιδιά και των 
επιπτώσεων που μπορεί να έχει στη συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ, εντάσσεται στο 
γενικότερο πλαίσιο της  Προαγωγής της Υγείας από τις υπηρεσίες υγείας και 
μοιράζεται μεταξύ των ατόμων των ομάδων της κοινότητας, των επαγγελματιών 
υγείας και των κυβερνήσεων. Είναι σημαντικό να υπάρξει επικοινωνία, συνεργασία  
και ενημέρωση για το σημαντικό αυτό θέμα μεταξύ του τομέα υγείας και ευρύτερων 
οικογενειακών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτικών  και άλλων σχετικών 
παραγόντων, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύστημα υπηρεσιών υγείας που να συμβάλλει 
σε μια καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής των παιδιών, αλλά και των οικογενειών 
τους. 

Ο ύπνος είναι εξαιρετικά υποτιμημένος στη σημερινή κοινωνία, και μπορεί να 
θεωρηθεί ως χάσιμο χρόνου, ιδιαίτερα για τα παιδιά που έχουν συνεχή ενθουσιασμό 
για να εξερευνήσουν τον κόσμο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα προωθεί την 
ευημερία, τη μάθηση, τις κοινωνικές σχέσεις και την ανάπτυξη με  πολλούς τρόπους ( 
Hill et al, 2007). Είναι η φθηνότερη και ίσως η ευκολότερη επένδυση που οι γονείς 
μπορούν να κάνουν για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού τους.                                                                                

Η Πολιτεία  πρέπει να λάβει υπόψη τα διεθνή δεδομένα στο σύνθετο αυτό θέμα 
που αφορά στη ΔΕΠ-Υ και τη σχέση της με την έλλειψη ύπνου στα παιδιά και να 
προωθήσει την έρευνα και στη χώρα μας για την εκτίμηση του προβλήματος και τη 
λήψη μέτρων. Πρέπει, επίσης, να έχει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και παρέμβασης Πρωτογενούς Πρόληψης  στα 
πλαίσια του πνεύματος της Δημόσιας  Υγείας.
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Περίληψη

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες και η σχολική υποεπίδοση απασχολούν και προβληματίζουν σημαντικό 
αριθμό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους
αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Η
παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τη διερεύνηση και την προσαρμογή 
του μοντέλου της «ανταπόκρισης στην παρέμβαση» στο ελληνικό σχολείο και ειδικότερα στο 
Γυμνάσιο. Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελεί ένα σύστημα  έγκαιρης ανίχνευσης, πρόληψης και 
πολυεπίπεδης διδασκαλίας των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (struggling students)
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης των 
ευρημάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της αποτύπωσης των στοιχείων που συνθέτουν 
τη φυσιογνωμία του ελληνικού σχολείου και ιδιαίτερα του Γυμνασίου, δείχνουν ότι είναι εφικτή η 
προσαρμογή του μοντέλου «ανταπόκριση στην παρέμβαση» υπό την προϋπόθεση ότι θα 
αναπτυχθούν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανίχνευση, την αξιολόγηση και τη διδασκαλία. 

Λέξεις κλειδιά: Πολυεπίπεδη διδασκαλία, μαθησιακές δυσκολίες, σχολική αποτυχία,
ανταπόκριση στην παρέμβαση.

1 Εισαγωγή
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) στην Ελλάδα αποτελούν την πολυπληθέστερη 
κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50%
(Υπ.Ε.Π.Θ., 2003). Για την πλειοψηφία των μαθητών αυτών το πλαίσιο εκπαιδευτικής υποστήριξης 
είναι τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που λειτουργούν μέσα στις τυπικές σχολικές μονάδες γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η κατηγοριοποίηση αυτών των μαθητών σχετίστηκε τόσο με την 
επικρατούσα επιστημονική οριοθέτηση των Μ.Δ. μέχρι σήμερα, όσο και με την εκάστοτε 
εκπαιδευτική πολιτική που αποτυπώθηκε στη σχετική νομοθεσία. Η πρακτική που ακολουθήθηκε 
ήταν ένα συνονθύλευμα νομοθεσίας και εμπειρίας με πολλές φορές αντικρουόμενες 
αλληλεπιδράσεις. Έτσι διάφορες κατηγορίες μαθητών χαμηλής επίδοσης εντάχθηκαν (άτυπα ή 
τυπικά) στην κατηγορία των Μ.Δ. Σε αυτούς συμπεριλήφθηκαν και αρκετοί μαθητές με μητρική 
γλώσσα διαφορετική της ελληνικής που εντάχθηκαν επίσης στην κατηγορία των Μ.Δ. (ό.π.). Όλες 
αυτές οι κατηγορίες συγκροτούν ένα σύνολο μαθητών που βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σχολική 
αποτυχία και τις συνέπειες που τη συνοδεύουν.

Η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, μέσα από την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανίχνευσης, πρόληψης, και υποστήριξης όλων των μαθητών θέτει το 
πλαίσιο αναζήτησης καινοτόμων προσεγγίσεων. Συγχρόνως τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν 
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στην αναθεώρηση των επιστημονικών απόψεων και των αναγκαίων προσαρμογών. Έτσι, μέσα από 
αυτή την πορεία, τα τελευταία δέκα χρόνια επιχειρείται στις ΗΠΑ μια μετατόπιση προς μια 
εναλλακτική πρόταση για την αντιμετώπιση (και οριοθέτηση) των Μ.Δ. με βάση το μοντέλο της 
ανταπόκρισης στην παρέμβαση και την πολυεπίπεδη διδασκαλία (Gresham, 2002, Lyon, et.al.,
2001 Jimerson et.al., 2007). Η εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση του μοντέλου όπως 
καταγράφεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του ελληνικού 
σχολείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (όπως διαμορφώθηκαν από το θεσμικό πλαίσιο και τις 
εκπαιδευτικές πρακτικές που δεσπόζουν σε αυτή), και τον προσδιορισμό των προτεινόμενων 
προσαρμογών του μοντέλου, ώστε να είναι εφαρμόσιμο στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου.

2 Μεθοδολογία της έρευνας
Η εργασία αυτή είναι μια βιβλιογραφική έρευνα των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διάγνωση και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο.
Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: α) ποιες είναι οι κυρίαρχες και οι ποιες οι νέες, αναδυόμενες 
προσεγγίσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την 
αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών κατά την τελευταία 15ετία; β) ποια οφέλη 
καταγράφονται από την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων; γ) είναι εφικτή η προσαρμογή των 
προσεγγίσεων αυτών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στο γυμνάσιο και στο 
μάθημα των μαθηματικών; δ) ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα για την 
εφαρμογή των νέων αυτών προσεγγίσεων;

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε με τη χρήση των λέξεων: intervention of learning 
disabilities, approaches and learning disabilities, discrepancy model, rti model, multilevel 
instruction, στις μηχανές SCOPUS, Web of Science, EBSCOhost, PsycINFO, SPORTDiscus, 
Medline, καθώς και στις ηλεκτρονικές συλλογές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τις συλλογές 
άλλων πανεπιστημίων (διά της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συζήτηση

3.1 Ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την αντιμετώπιση των μαθησιακών 
δυσκολιών

Από την πρώτη διατύπωση του ορισμού των Μ.Δ., η διάγνωση βασίστηκε κυρίως στο κριτήριο 
«της διακύμανσης ή απόκλισης» μεταξύ της γνωστικής ανάπτυξης και της σχολικής επίδοσης. Στη 
συνέχεια, η έρευνα διεθνώς άρχισε να επικεντρώνεται στις διεργασίες μάθησης, στις 
γλωσσολογικές παραμέτρους της λειτουργίας της ανάγνωσης και τα χαρακτηριστικά της σχολικής 
μάθησης. Οι μελέτες αυτές ανέδειξαν τις μαθησιακές δυσκολίες ως κυρίαρχο πρόβλημα της ειδικής 
αγωγής αλλά οδήγησαν ταυτόχρονα σε μια υπεργενικευμένη οριοθέτηση των μαθησιακών 
δυσκολιών, η οποία συμπεριελάμβανε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις μαθησιακών 
δυσκολιών με αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των ποσοστών. Για το λόγο αυτό 
χρηματοδοτήθηκαν ερευνητικά ινστιτούτα σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Columbia, Illinois, Kansas, 
Virginia και Minnesota) προκειμένου να μελετήσουν εκτενώς τη φύση και την αντιμετώπιση των 
Μ.Δ. Κάθε ερευνητικό ινστιτούτο επικεντρώθηκε σε διαφορετικές πλευρές του προβλήματος και 
όλα μαζί ανέδειξαν επιστημονικά και μεθοδολογικά θέματα του πεδίου των Μ.Δ. (Hallahan et al.,
2001).

Η έρευνα στο ινστιτούτο του πανεπιστημίου Columbia επικεντρώθηκε στις δυσκολίες 
επεξεργασίας των πληροφοριών, στις περιοχές της μνήμης σε σχέση με τις δεξιότητες ανάγνωσης, 
ορθογραφίας και κατανόησης κειμένου. Αναγνωρίστηκε η ανάγκη για επιστημονική οριοθέτηση 
της διακύμανσης και εντοπίστηκαν δύο τύποι δυσκολιών: οι δυσκολίες της κατανόησης και της 
αποκωδικοποίησης. Δόθηκε έμφαση στη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού συμπεριφορισμού 
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και επιχειρήθηκε να ερμηνευτούν οι δυσκολίες με βάση την ανταπόκριση στη διδασκαλία. Η 
έρευνα δεν οδήγησε σε ολοκληρωμένη πρόταση για τη φύση και την ερμηνεία των Μ.Δ.

Στο ινστιτούτο του Illinois δόθηκε έμφαση στη μελέτη της κοινωνικής δυσκολίας των 
παιδιών με ΜΔ, που θεωρήθηκε εξίσου σημαντική με τους γνωστικούς παράγοντες, στη δημιουργία 
προγραμμάτων παρέμβασης. Διερευνήθηκε η σχολική επιτυχία των μαθητών σε σχέση με την 
κοινωνική τους επάρκεια και η ικανότητα να προσαρμόσουν την επικοινωνία τους στο εκάστοτε 
πλαίσιο αναφοράς. Η έρευνα του ινστιτούτου ήταν σημαντική και οδήγησε στην ανάπτυξη 
ομαδικών παρεμβάσεων με έμφαση στο λόγο.

Στο Kansas οι μελέτες εστίασαν στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, μέσω στρατηγικών, σε 
εφήβους με Μ.Δ., με βάση τη δια βίου φύση τους. Αναπτύχθηκαν προγράμματα μαθησιακών 
στρατηγικών τα οποία προτάθηκαν για υποκατάσταση του Αναλυτικού Προγράμματος. Δόθηκε 
έμφαση σε μεταγνωστικές λειτουργίες αυτορρύθμισης και την ελευθερία των μαθητών να 
επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα μαθησιακών στρατηγικών. Τα προγράμματα αυτά, παρότι
συνέβαλαν στην εξέλιξη της έρευνας για τις παρεμβάσεις δε μπόρεσαν να μεταφερθούν στη 
σχολική τάξη.

Το Ινστιτούτο της Virginia επικεντρώθηκε στις μεταγνωστικές δυσκολίες και κυρίως στην 
αυτό-παρακολούθηση κατά την εκτέλεση μαθησιακών έργων. Δόθηκε έμφαση στην επικέντρωση 
της προσοχής και τις γνωστικές παρεμβάσεις. Υποστηρίχθηκε ότι εάν βελτιωθεί η προσοχή σε 
διάφορες καταστάσεις, μπορεί να μεταβιβαστεί και σε μαθησιακά έργα με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της σχολικής επίδοσης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του Ινστιτούτου της Minnesota που επικεντρώθηκε στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την οριοθέτηση και τον επανακαθορισμό του πεδίου των 
Μ.Δ. Εκεί δόθηκε έμφαση στον παιδαγωγικό χαρακτήρα και την κοινωνική κατασκευή των Μ.Δ. 
και προτάθηκε αντικατάσταση της ψυχομετρίας με μορφές αξιολόγησης βασισμένες στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Η επίδραση του ινστιτούτου ήταν μεγάλη στην εκπαιδευτική πολιτική και απ’ αυτό 
αναδύθηκε η μέθοδος αξιολόγησης και οριοθέτησης του πεδίου, γνωστή ως ‘Ανταπόκριση στη 
διδασκαλία’ (RTI). Βασικές προσεγγίσεις που υιοθετηθήκαν ήταν η υπεργενίκευση των Μ.Δ. σε 
κάθε περίπτωση χαμηλής επίδοσης και η μετακίνηση της ήπιας νοητικής ανεπάρκειας στις Μ.Δ. 

Οι έρευνες από τα παραπάνω Ινστιτούτα αποτέλεσαν σημαντικό βήμα στην πολύπλευρη 
μελέτη του πεδίου των Μ.Δ. και έφεραν στο φως νέα δεδομένα. Στα χρόνια που ακολούθησαν 
(1985 – 2000) υπήρξαν αναταράξεις και επιχειρήθηκε επανακαθορισμός του πεδίου των Μ.Δ. με 
βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τις μετα-αναλύσεις των ερευνών. Δόθηκε έμφαση στον 
παιδαγωγικό χαρακτήρα των Μ.Δ. εξαιτίας αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική και την ενταξιακή 
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Vaughn & Fuchs, 2003).
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Τα τελευταία χρόνια, η κριτική που ασκήθηκε στο κριτήριο της απόκλισης οδήγησε στην 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των μαθητών που εμφανίζουν ή κινδυνεύουν να 
εμφανίσουν δυσκολίες μάθησης (Francis et al., 2005; Kavale et al., 2005; Restori et al., 2009; Kim
R. & Albert L, 2014). Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του προβλήματος τέθηκαν ως 
προτεραιότητες ενός εκπαιδευτικά αποδοτικού μοντέλου βελτίωσης της σχολικής επίδοσης των 
μαθητών με δυσκολίες μάθησης. Το πλαίσιο του μοντέλου τέθηκε από τον Fuchs το 1995 και 
ονομάστηκε «ανταπόκριση στην παρέμβαση - Responsiveness to Intervention, RtI» (Fuchs, 1998).
Το μοντέλο RtI περιλαμβάνει μια συνεχή και πολυεπίπεδη διαδικασία η οποία εστιάζει στο πώς 
ανταποκρίνονται οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης σε μια επιστημονική παρέμβαση υψηλής 
ποιότητας, βασισμένη σε ερευνητικά ευρήματα. Το βασικό οργανωτικό σχήμα της προσέγγισης 
προβλέπει ένα πολυεπίπεδο σύστημα παρέμβασης (τριών επιπέδων) που ξεκινά από το σύνολο των 
μαθητών, με τον εντοπισμό εκείνων που έχουν δυσκολίες μάθησης ή είναι σε επικινδυνότητα. Στη 
συνέχεια, το κάθε επίπεδο παρέμβασης περιλαμβάνει μια κλιμάκωση διδακτικών προσαρμογών με 
διαφορετικό πλαίσιο εφαρμογής και συνεχή αξιολόγηση της προόδου των μαθητών ως προς τους 
στόχους που έχουν επιλεγεί. Στο πρώτο επίπεδο, η διδασκαλία αναφέρεται σε όλους τους μαθητές 
και εφαρμόζεται στην τάξη της γενικής εκπαίδευσης. Βασικά στοιχεία σε αυτό το επίπεδο είναι η 
ποικιλία στρατηγικών και προσεγγίσεων και η διαφοροποίηση του προγράμματος ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης. Με ανίχνευση όλων των μαθητών εντοπίζονται οι 
μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε επικινδυνότητα 
σχολικής αποτυχίας, έτσι ώστε να γίνει έγκαιρα η απαιτούμενη παρέμβαση. Δεν υπάρχει σαφής 
γενική παραδοχή σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο εκτός από την 
απαίτηση να είναι «υψηλής ποιότητας». Σε γενικές γραμμές η υψηλής ποιότητας διδασκαλία, 
συνδυάζει: την άμεση διδασκαλία (explicit instruction), την υποστηρικτική διδασκαλία 
(scaffolding), την αμοιβαία διδασκαλία (peer teaching), τη συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες. 
Η διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές προκειμένου να 
διευκολύνει το σύνολο των μαθητών.

Στο δεύτερο επίπεδο η διδασκαλία αναφέρεται σε μικρές ομάδες μαθητών (π.χ. 3-6 άτομα) 
και γίνεται εκτός της κανονικής τάξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από εξειδικευμένους 
εκπαιδευτικούς. Εκεί η παρακολούθηση της προόδου είναι συχνότερη και η διδασκαλία πιο 
συστηματική και δομημένη από ότι στο 1ο επίπεδο. Η ένταση και η έκταση της ανταπόκρισης των 
μαθητών στη διδασκαλία σε αυτό το στάδιο καθορίζει αν ο μαθητής: θα επιστρέψει στην κανονική 
τάξη ή θα συνεχίσει στο 2ο επίπεδο παρέμβασης ή θα χρειαστεί εξατομικευμένη διδασκαλία και 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης (3ο επίπεδο). Στο επίπεδο αυτό τα σχολεία 
παρέχουν επιπρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες 
μάθησης και φαίνεται να μην ωφελούνται από τη φοίτηση στη γενική τάξη. Αυτοί επιλέγονται με 
βάση τα όρια (cut points) που έχουν τεθεί στη διαδικασία ανίχνευσης και εντοπισμού του 1ου

επιπέδου. Ο έλεγχος της προόδου των μαθητών σε αυτό το επίπεδο είναι συνεχής και 
συστηματικός.

Στο 3ο επίπεδο μετακινούνται οι μαθητές που δεν επωφελούνται από το 2ο επίπεδο και 
χρειάζονται εντατικότερη παρέμβαση. Εδώ η παρέμβαση γίνεται με τη συμβολή διεπιστημονικής 
ομάδας (π.χ. ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό), η οποία προσδιορίζει την ανάγκη για πιο εντατικές 
και εξατομικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες αντιμετώπισης των δυσκολιών. Στο επίπεδο αυτό η 
διδασκαλία είναι συνήθως εξατομικευμένη με συνδυασμό κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων. 
Παρέχεται άμεση και σαφής διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή εννοιών μέσα από ένα 
οργανωτικά και διδακτικά δομημένο μαθησιακό περιβάλλον. Σε κάποιες παραλλαγές του RtI η 
παρέμβαση από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί ένα επιπλέον επίπεδο παρέμβασης (4ο

επίπεδο). Μόνο όταν όλες οι διορθωτικές πράξεις αποτύχουν να βελτιώσουν την επίδοση των 
παιδιών, τότε μόνο παραπέμπονται σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής. 

Η εκπαίδευση με βάση το μοντέλο RtI δεν αποτελεί έναν απλό τρόπο παρέμβασης αλλά ένα 
συστηματικό μοντέλο που παρέχει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να μάθουν. Πέρα από την 
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πρόγνωση και την παρέμβαση, το RtI μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την ανίχνευση 
μαθησιακών δυσκολιών. Για παράδειγμα, ένας μαθητής με χαμηλή επίδοση και ανεπαρκή 
ανταπόκριση στη διδασκαλία (RtI) μπορεί να αναγνωριστεί ως μαθητής με επικινδυνότητα για 
Μ.Δ. Βασικά στοιχεία του μοντέλου RtI είναι η συστηματική εφαρμογή της παρέμβασης στη 
γενική αγωγή, η μέτρηση της ανταπόκρισης του μαθητή σε αυτή την παρέμβαση και η χρήση των 
δεδομένων της RtI για την προσαρμογή της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η όλη προσέγγιση 
υιοθετεί τις εξής παραδοχές:

• Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να διδάξει αποτελεσματικά όλα τα παιδιά.
• Η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμη παράμετρος στην αντιμετώπιση.
• Είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου συστήματος υποστήριξης.
• Παρεμβάσεις βασισμένες σε ερευνητικά επιστημονικά ευρήματα μπορούν να εφαρμοστούν 

στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.
• Η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών ανατροφοδοτεί τη διδασκαλία.
• Τα δεδομένα της προόδου των μαθητών καθοδηγούν και τεκμηριώνουν τη λήψη 

εκπαιδευτικών αποφάσεων.
Τα δεδομένα από έρευνα εφαρμογής του RtI στην Αμερική το 2010 δείχνουν σημαντική

αύξηση των σχολείων που επιλέγουν την εφαρμογή RtI. Από αυτά το 61.2% είτε το εφαρμόζουν 
είτε είναι στη διαδικασία υιοθέτησης της εφαρμογής του μοντέλου. Στα περισσότερα από τα μισά 
σχολεία που εφαρμόζεται (55%) αποτελεί μια ενιαία υποστηρικτική δομή γενικής και ειδικής 
εκπαίδευσης. Ένα ποσοστό σχολείων 24% το εντάσσει στην ειδική εκπαίδευση και τα υπόλοιπα 
(21%) στη γενική εκπαίδευση. Η εφαρμογή του RtI είναι αξιοσημείωτα μεγαλύτερη στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη γλώσσα (90%) και μικρότερη στη δευτεροβάθμια και τα 
μαθηματικά (26%). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα περισσότερα εμπόδια στην εφαρμογή 
του μοντέλου σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη κατάλληλου υλικού για την εφαρμογή του, καθώς
και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Response to Intervention Adoption Survey, 2010). Τα
παραπάνω δεδομένα καθιστούν το RtI μια ελπιδοφόρα προσέγγιση στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος και δημιουργούν την ερευνητική αφετηρία για τη διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας του μοντέλου στο ελληνικό σχολείο.

3.3 Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία συντελείται σε ένα σημαντικό 
βαθμό μέσα στο πλαίσιο της μαθησιακής δραστηριότητας στη σχολική τάξη. Οι αλλαγές στις 
συνθήκες της μαθησιακής διαδικασίας που συντελούνται στο Γυμνάσιο και οι προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών, των γονιών και των συνομηλίκων, επανακαθορίζουν τα κίνητρα, τις στάσεις και τις 
πεποιθήσεις των μαθητών. Οι μαθητές με Μ.Δ., οι μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για 
Μ.Δ. και οι μαθητές με ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση συνθέτουν μια κατηγορία μαθητών που 
αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης. Ιδιαίτερα στη γλώσσα και τα μαθηματικά που αποτελούν 
σημαντικό μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας σημαντικός αριθμός μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα που 
αποτυπώνονται τόσο στα ερευνητικά δεδομένα όσο και στη σχολική τάξη. Τα χαρακτηριστικά και 
η αντιμετώπιση του προβλήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθορίζονται από το θεσμικό 
πλαίσιο και από τις δεσπόζουσες πρακτικές που υιοθετούνται.

Στη χώρα μας, οι μαθητές με Μ.Δ., σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (Ν.3699/2008), 
ανήκουν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι μαθητές 
με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία. Σε αυτούς δεν 
περιλαμβάνονται οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς 
παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ό.π.). Σύμφωνα με το νόμο, οι Μ.Δ. 
(όπως και οι υπόλοιπες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα 
Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 
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(ΚΕΔΔΥ) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
(ΙΠΔ). Εκεί, το κριτήριο της απόκλισης αποτελεί το βασικό παράγοντα διάγνωσης των Μ.Δ. 
(Sideridis et al., 2010) σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό εμφανών αιτίων υποεπίδοσης. Τα 
ΚΕΔΔΥ, έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να προτείνουν την κατάρτιση προσαρμοσμένων 
προγραμμάτων διδακτικής (και ψυχοπαιδαγωγικής) υποστήριξης, τη μέθοδο διδασκαλίας και 
αξιολόγησης για τον έλεγχο των γνώσεων του μαθητή, καθώς  και το κατάλληλο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο φοίτησης. Για τους μαθητές με Μ.Δ. το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) αποτελεί την επικρατούσα 
υποστηρικτική δομή με πρόγραμμα (Κοινό ή εξειδικευμένο) που καθορίζεται με βάση την έκθεση
του ΚΕΔΔΥ. Παρόλο που η νομοθεσία δεν θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση φοίτησης στο Τ.Ε την 
ύπαρξη διάγνωσης από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ εντούτοις δημιουργεί ένα όριο και μία επιλογή στην 
επιχειρούμενη ένταξη και υποστήριξη. Ακόμα περισσότερο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου 
λειτούργει ακόμα περιορισμένος αριθμός Τ.Ε. σε σχέση με την Πρωτοβάθμια. Φυσικά η 
αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης ενός προβλήματος δεν αποτιμάται μόνο σε ποσοτικούς 
δείκτες. Έτσι παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των Τ.Ε. έφτασε τα 322 το έτος 2011 (Π.Ι., 2011) από 
τα τριάντα του 2003 (Υπ.Ε.Π.Θ., 2003), η αναζήτηση αποτελεσματικών προτάσεων για τη 
βελτίωση του θεσμού αποτελεί ζητούμενο. 

Οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης που εισέρχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο με τη διαφορετική σχολική 
πραγματικότητα (εξετάσεις, διαφορετικός εκπαιδευτικός σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, αυξημένη 
ύλη κ.ά.) όσο και με τις εγγενείς δυσκολίες των μαθημάτων. Η φύση των σχολικών γνώσεων 
γίνεται πιο πολύπλοκη και αφηρημένη και, σε συνδυασμό με τον επισωρευτικό χαρακτήρα της 
μάθησης, οδηγεί στην επιδείνωση των δυσκολιών στα μαθήματα και στη δημιουργία αρνητικών 
συναισθημάτων. Αυτά, έχουν ως αποτέλεσμα να αποφεύγουν οι μαθητές την εμπλοκή τους σε 
γνωστικά έργα για να μη βιώνουν τις ενδεχόμενες αποτυχίες και τη ματαίωση της προσπάθειας 
τους σε όλα τα μαθήματα. Ειδικά στα Μαθηματικά, το πέρασμα από το ‘συγκεκριμένο’ της 
αριθμητικής στο ‘συμβολικό’ της άλγεβρας με τη γενίκευση, την αφαίρεση και την ακρίβεια που 
απαιτούνται επιτείνουν τα προβλήματα. 

Ωστόσο, οι παραπάνω μαθητές ακολουθούν κοινό αναλυτικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους και συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ολιγόλεπτες δοκιμασίες αξιολόγησης (τεστ), 
στις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων (διαγωνίσματα) και στις προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς (προαγωγικές και απολυτήριες στη Γ΄ Γυμνασίου). Οι μαθητές έρχονται 
αντιμέτωποι με μια τυπική εξεταστική διαδικασία,  η οποία, μάλιστα, καθορίζει την προαγωγή τους 
στην επόμενη τάξη της  υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι η διαδικασία αυτή αφήνει το 
μαθητή με Μ.Δ. στα μαθήματα εκτεθειμένο σε πρόσθετα εμπόδια, καθώς πολλά από αυτά που του 
ζητούνται δεν έχουν ούτε τις στοιχειώδεις προσαρμογές στις δυσκολίες ή τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζει. Ένα μέρος από αυτούς τους μαθητές έχει διάγνωση Μ.Δ. και έχει ήδη δυνητικά μια 
βάση ενημέρωσης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μαθητές 
με σημαντικές δυσκολίες αλλά δίχως διαγνωσμένες ανεπάρκειες. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν 
κάποιοι με Μ.Δ. (σύμφωνα με την τρέχουσα νομική οριοθέτηση των Μ.Δ.) και κάποιοι με χαμηλή 
επίδοση που συνδέεται με εμφανείς ή όχι εξωγενείς παράγοντες (π.χ. γλωσσικές ή πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες, γνωστικά κενά, κ.ά.). Αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι στο γυμνάσιο το κάθε 
γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται από διαφορετικό εκπαιδευτικό, ο οποίος βλέπει το μαθητή 
ελάχιστες ώρες την εβδομάδα περνούν αρκετές εβδομάδες μέχρι να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα 
και να διερευνηθεί περαιτέρω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού
μαθητών που ξεκινά με προβλήματα μάθησης τη φοίτηση στο Γυμνάσιο και δεν λαμβάνει την 
κατάλληλη υποστήριξη από το σχολικό περιβάλλον. Το ποσοστό των μαθητών με σημαντικές 
δυσκολίες στα Μαθηματικά που δεν σχετίζεται με χαμηλή νοημοσύνη κυμαίνεται  3% έως 14% 
(Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver, & Jacobsen 2005; Ostad, 1998; Shalev, Manor, & Gross-Tsur, 
2005).
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(Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver, & Jacobsen 2005; Ostad, 1998; Shalev, Manor, & Gross-Tsur, 
2005).

Οι μαθητές με διάγνωση από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ είναι η πρώτη ομάδα που επιλέγεται για 
υποστήριξη στο Τ.Ε (εφόσον λειτουργεί στο σχολείο) σύμφωνα με τη σχετική εισηγητική έκθεση. 
Σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Ε. αποτελούν οι μαθητές χωρίς 
κάποια διαγνωσμένη ανεπάρκεια (Βλάχου, 2004). Το πλαίσιο λειτουργίας χαρακτηρίζεται από 
ασάφεια και κενά ακόμα και για τις βασικές διαδικασίες. Ο τρόπος με τον οποίο εισέρχονται οι
μαθητές χωρίς διάγνωση στα ΤΕ δεν αποτελεί μέρος ενός συγκροτημένου σχεδιασμού αλλά γίνεται
κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετα καθώς βασίζεται στην εκτίμηση και τη φιλοσοφία του εκάστοτε
εκπαιδευτικού (Αργύρης, 2010). Η επιλογή των μαθητών βασίζεται στην εκτίμηση και τις απόψεις
του εκάστοτε εκπαιδευτικού ή του Διευθυντή και συνήθως στερείται επαρκούς τεκμηρίωσης.
Αντίστοιχη ασάφεια υπάρχει και στον τρόπο λειτουργίας και αξιολόγησης των μαθητών με τα 
προβλήματα να αυξάνουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, στα μαθηματικά, η διάγνωση 
των Μ.Δ. αντιμετωπίζει δύο σημαντικά προβλήματα: στις διεπιστημονικές επιτροπές των ΚΕΔΔΥ 
σπάνια συμμετέχει ειδικός παιδαγωγός με ειδίκευση στα μαθηματικά, ενώ η διάγνωση των Μ.Δ., 
κατά κανόνα, δεν συνοδεύεται από Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), παρά μόνο 
από άτυπες οδηγίες προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (ό.π). Οι μέχρι τώρα 
νομοθετικές οδηγίες, στο βαθμό που δεν συνδέονται με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και 
διαδικασίας ελέγχου για τον τρόπο εφαρμογής τους, δεν εφαρμόζονται ενιαία και επηρεάζονται από 
υποκειμενικούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας 
του τμήματος ένταξης και το 90% πιστεύει ότι τα σχολικά βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα
δε βοηθούν αποτελεσματικά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Οι εκπαιδευτικοί των ΤΕ
εφαρμόζουν προσεγγιστικά το μοντέλο της μεικτής διδασκαλίας, χωρίς όμως τον αυτοέλεγχο της
προόδου και την επιδιωκόμενη αυτορύθμιση (Αργύρης, 2010). Είναι φανερό ότι υπάρχουν 
ζητήματα προς επίλυση που αφορούν στην επιλογή των μαθητών που θα επιλεγούν για το Τ.Ε., το 
περιεχόμενο, τις αναγκαίες προσαρμογές και τις διαδικασίες της διδακτικής παρέμβασης.

3.4 Προσαρμογές του μοντέλου της «ανταπόκρισης στη διδασκαλία και παρέμβαση»

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί μια αποτελεσματικότερη παρέμβαση που θα υπερβαίνει 
τα εμπόδια και θα συγκροτεί ένα οργανωτικά δομημένο πολυεπίπεδο σύστημα υποστήριξης. Η 
έγκαιρη παρέμβαση είναι η κρίσιμη παράμετρος ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες μάθησης 
πριν εδραιωθούν και είναι αδύνατο να ξεπεραστούν. Η ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών και 
ο εντοπισμός των μαθητών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα είναι σημαντικό να μπορούν να 
γίνουν με: αξιόπιστο τρόπο, σε εύλογο χρόνο και εντός του σχολικού πλαισίου. Εξίσου σημαντική 
είναι η αρχική αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή με βάση την περιγραφή των στόχων του 
Αναλυτικού Προγράμματος, αφού μπορεί να μας δώσει εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τον καθορισμό των διδακτικών στόχων και το σχεδιασμό της κατάλληλης διδασκαλίας 
/παρέμβασης τόσο στα τμήματα ένταξης όσο και στη γενική τάξη.

Πυλώνας ενός τέτοιου συστήματος υποστήριξης είναι η ποιότητα διδασκαλίας τόσο στη 
γενική εκπαίδευση όσο και στα ολιγομελή τμήματα διδακτικής παρέμβασης (τμήματα ένταξης). 
Μια τέτοια διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική έρευνα και να προσαρμόζεται 
κατάλληλα με βάση την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών που υποστηρίζονται. Σε αυτή 
τη διδασκαλία στοχεύει η εφαρμογή του μοντέλου ανταπόκριση στην παρέμβαση (RTI) και εκεί 
στρέφεται η έρευνα των υποστηρικτών του μοντέλου (Vaughn & Fuchs, 2003).

Η πολυεπίπεδη διδασκαλία στο πλαίσιο της προσέγγισης «ανταπόκριση στη 
διδασκαλία/παρέμβαση» ως εναλλακτικός τρόπος υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες, φαίνεται ότι, ενώ είναι καλά τεκμηριωμένος με βάση επιστημονικά ερευνητικά 
ευρήματα, για την Ελλάδα αποτελεί ένα νέο αντικείμενο, το οποίο χρήζει μελέτης σχετικά με την 
αποτελεσματικότητά του και τους περιορισμούς του. Η έρευνα θα συμβάλλει στη μελέτη αυτή και
θα έχει σημαντική επίδραση στην εκπαιδευτική πράξη. Ο προσδιορισμός των κατάλληλων 
προσαρμογών του μοντέλου έτσι ώστε  να ελεγχτεί η αποτελεσματικότητά του στο πλαίσιο του 
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ελληνικού σχολείου είναι μέρος της σχετικής έρευνας που διεξάγεται από τους συγγραφείς-
ερευνητές της παρούσας εισήγησης, και περιλαμβάνει: 

• Περαιτέρω μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το μοντέλο «ανταπόκριση στη 
διδασκαλία και παρέμβαση» για την ανεύρεση και επιλογή αποτελεσματικών 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με δυσκολίες μάθησης.

• Προσαρμογή του μοντέλου «ανταπόκριση στη διδασκαλία και παρέμβαση» στις ιδιαίτερες 
συνθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).

• Σχεδιασμό του διδακτικού μοντέλου της πολυεπίπεδης διδασκαλίας έτσι ώστε το 1ο επίπεδο 
να ταυτίζεται με τη διδασκαλία στη γενική τάξη, ενώ το 2ο και 3ο επίπεδο να σχεδιαστούν
στο πλαίσιο του τμήματος ένταξης (ομαδικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα αντίστοιχα).

• Σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με τη λήψη των σημαντικών 
εκπαιδευτικών αποφάσεων που σχετίζονται με την επιλογή των μαθητών που θα προταθούν 
για να μεταβούν από το ένα επίπεδο διδασκαλίας στο άλλο, και των διδακτικών στόχων που 
θα έχει το κάθε επίπεδο διδασκαλίας.

• Κατασκευή ανιχνευτικών εργαλείων αξιολόγησης των μαθητών, με βάση το πρόγραμμα 
σπουδών (curriculum based assessment, content based assessment).

• Κατασκευή εργαλείου περιγραφικής αξιολόγησης της επίδοσης, με τη μορφή ρουμπρίκας, 
για αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση μαθητών σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας.

• Κατασκευή ψηφιακών εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης της προόδου των 
μαθητών, για την οπτικοποίηση των πληροφοριών της επίδοσης και τη διευκόλυνση της 
λήψης των κατάλληλων εκπαιδευτικών αποφάσεων.

• Κατασκευή προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο 
στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης με βάση τις αρχές του 
Καθολικού Σχεδιασμού στη μάθηση (Universal Design for Learning-UDL). Στοιχεία του 
σχεδιασμού αυτού αποτελούν η παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, η παροχή 
πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης και η παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής 
(CAST, 2011).

Επομένως, με αφετηρία την παρούσα μελέτη θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 
αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης εντός του σχολικού πλαισίου. Το μοντέλο αυτό θα μπορεί 
με αξιόπιστο τρόπο να αξιολογεί τις ικανότητες (γλωσσικές ή μαθηματικές) των μαθητών που 
βρίσκονται σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες ή/και χαμηλή επίδοση με βάση τους 
στόχους του αναλυτικού προγράμματος και θα παράσχει εγκαίρως προσαρμοσμένη πολυεπίπεδη 
διδασκαλία. Τα ευρήματα της έρευνας, που θα διεξαχθεί, θα ορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής εντός 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας ενός πολυεπίπεδου συστήματος υποστήριξης, των μαθητών 
που εισέρχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, χωρίς να 
χάνεται χρόνος στην αναμονή για αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού τους σύμφωνα με το 
παραδοσιακό μοντέλο της διακύμανσης/απόκλισης. Τα εργαλεία ανίχνευσης και αξιολόγησης που 
θα παραχθούν από την έρευνα θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Επιτροπές Διαγνωστικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τους εκπαιδευτικούς για την 
αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης και το σχεδιασμό της κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης. Η 
διαχείριση του προβλήματος και η λήψη απόφασης για επιπρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη θα 
συνδεθούν με τα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης και της παρακολούθησης της προόδου του 
μαθητή με άμεσο τρόπο. Ακόμα περισσότερο η παραπομπή των μαθητών προς εξέταση από φορείς 
εκτός σχολείου (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) θα ενισχυθεί με την απαιτούμενη 
τεκμηρίωση αφού θα συσχετίζεται με την ανταπόκρισή τους σε σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη
διδασκαλία. Η εφαρμογή του προτεινόμενου διδακτικού μοντέλου διαβαθμισμένης διδασκαλίας 
αναμένεται να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών με Μ.Δ. στη γλώσσα και μαθηματικά, να 
ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους στη γενική τάξη, να αυξήσει τη συνέπεια στα σχολικά τους 
καθήκοντα και να ενισχύσει την αυτοεικόνα τους.
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ελληνικού σχολείου είναι μέρος της σχετικής έρευνας που διεξάγεται από τους συγγραφείς-
ερευνητές της παρούσας εισήγησης, και περιλαμβάνει: 
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διδασκαλία και παρέμβαση» για την ανεύρεση και επιλογή αποτελεσματικών 
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• Σχεδιασμό του διδακτικού μοντέλου της πολυεπίπεδης διδασκαλίας έτσι ώστε το 1ο επίπεδο 
να ταυτίζεται με τη διδασκαλία στη γενική τάξη, ενώ το 2ο και 3ο επίπεδο να σχεδιαστούν
στο πλαίσιο του τμήματος ένταξης (ομαδικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα αντίστοιχα).

• Σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με τη λήψη των σημαντικών 
εκπαιδευτικών αποφάσεων που σχετίζονται με την επιλογή των μαθητών που θα προταθούν 
για να μεταβούν από το ένα επίπεδο διδασκαλίας στο άλλο, και των διδακτικών στόχων που 
θα έχει το κάθε επίπεδο διδασκαλίας.

• Κατασκευή ανιχνευτικών εργαλείων αξιολόγησης των μαθητών, με βάση το πρόγραμμα 
σπουδών (curriculum based assessment, content based assessment).

• Κατασκευή εργαλείου περιγραφικής αξιολόγησης της επίδοσης, με τη μορφή ρουμπρίκας, 
για αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση μαθητών σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας.

• Κατασκευή ψηφιακών εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης της προόδου των 
μαθητών, για την οπτικοποίηση των πληροφοριών της επίδοσης και τη διευκόλυνση της 
λήψης των κατάλληλων εκπαιδευτικών αποφάσεων.

• Κατασκευή προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο 
στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης με βάση τις αρχές του 
Καθολικού Σχεδιασμού στη μάθηση (Universal Design for Learning-UDL). Στοιχεία του 
σχεδιασμού αυτού αποτελούν η παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης, η παροχή 
πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης και η παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής 
(CAST, 2011).

Επομένως, με αφετηρία την παρούσα μελέτη θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 
αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης εντός του σχολικού πλαισίου. Το μοντέλο αυτό θα μπορεί 
με αξιόπιστο τρόπο να αξιολογεί τις ικανότητες (γλωσσικές ή μαθηματικές) των μαθητών που 
βρίσκονται σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες ή/και χαμηλή επίδοση με βάση τους 
στόχους του αναλυτικού προγράμματος και θα παράσχει εγκαίρως προσαρμοσμένη πολυεπίπεδη 
διδασκαλία. Τα ευρήματα της έρευνας, που θα διεξαχθεί, θα ορίσουν το πλαίσιο εφαρμογής εντός 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας ενός πολυεπίπεδου συστήματος υποστήριξης, των μαθητών 
που εισέρχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, χωρίς να 
χάνεται χρόνος στην αναμονή για αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού τους σύμφωνα με το 
παραδοσιακό μοντέλο της διακύμανσης/απόκλισης. Τα εργαλεία ανίχνευσης και αξιολόγησης που 
θα παραχθούν από την έρευνα θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Επιτροπές Διαγνωστικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τους εκπαιδευτικούς για την 
αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης και το σχεδιασμό της κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης. Η 
διαχείριση του προβλήματος και η λήψη απόφασης για επιπρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη θα 
συνδεθούν με τα ευρήματα της αρχικής αξιολόγησης και της παρακολούθησης της προόδου του 
μαθητή με άμεσο τρόπο. Ακόμα περισσότερο η παραπομπή των μαθητών προς εξέταση από φορείς 
εκτός σχολείου (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) θα ενισχυθεί με την απαιτούμενη 
τεκμηρίωση αφού θα συσχετίζεται με την ανταπόκρισή τους σε σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη
διδασκαλία. Η εφαρμογή του προτεινόμενου διδακτικού μοντέλου διαβαθμισμένης διδασκαλίας 
αναμένεται να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών με Μ.Δ. στη γλώσσα και μαθηματικά, να 
ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους στη γενική τάξη, να αυξήσει τη συνέπεια στα σχολικά τους 
καθήκοντα και να ενισχύσει την αυτοεικόνα τους.

4 Συμπεράσματα

Η μελέτη της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας δείχνουν ότι για τη διάγνωση και 
υποστήριξη των Μ.Δ. χρησιμοποιείται κυρίως το κριτήριο της απόκλισης. Έτσι παρατηρούνται 
καθυστερήσεις στην έναρξη της αντιμετώπισης και χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος για το 
μαθητή. Η παρούσα εργασία, εντάσσεται στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού και φιλοδοξεί να 
συμβάλλει στη συζήτηση αναζήτησης εναλλακτικών διδακτικών μοντέλων που μπορούν να 
συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης των μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες. Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αποτελούν τη βάση μελέτης του 
μοντέλου «ανταπόκρισης στη διδασκαλία» και αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Η 
έρευνα που θα ακολουθήσει θα πρέπει να εστιάζει στις κατάλληλες προσαρμογές του RtI μοντέλου, 
έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια ρεαλιστική και εναλλακτική προσέγγιση αντιμετώπισης των 
μαθησιακών δυσκολιών εντός του σχολικού πλαισίου στο Γυμνάσιο. Μια θετική έκβαση αυτής της 
έρευνας θα προάγει αποτελεσματικότερες πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος, θα 
κινητοποιήσει ολόκληρο το σχολικό σύστημα και θα κάνει πράξη το πρωτόκολλο συνεργασίας 
ειδικής και γενικής αγωγής, υλοποιώντας τη διακήρυξη «ένα σχολείο για όλους». 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία και πώς αυτά 

μπορούν να βοηθήσουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα η έμφαση δίνεται 
στις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός στην εύρεση και χρήση 
ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων σύμφωνα με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (ισότιμη
συνεκπαίδευση). Επίσης, αναπτύσσεται και ο προβληματισμός για την επιλογή των κατάλληλων 
εργαλείων τα οποία έχουν ενταξιακό σκοπό, όμως με την αξιοποίηση της παιδαγωγικής 
επινοητικότητας του εκπαιδευτικού μπορούν να προσαρμοστούν, κατά το εφικτό, σε μια 
συμπεριληπτική λογική. Ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο θεωρητικά ζητήματα για τις μορφές 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά ενισχύεται και από συγκεκριμένα εργαλεία-προτάσεις για 
παιδαγωγικούς πειραματισμούς και εκπαιδευτική αξιοποίηση.

Λέξεις-κλειδιά: ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία, 
προσβασιμότητα, συμπερίληψη 

1 Εισαγωγή
Μια σημαντική κίνηση στον χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι η δημιουργία πιο 

συμπεριληπτικών συνθηκών μάθησης, δηλαδή ένας μαθητής με διαγνωσμένες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες να έχει τη δυνατότητα φοίτησης σε ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο 
συνυπάρχει με τους συνομηλίκους του και είναι συμβατό στις ανάγκες του (Αγγελίδης, 2009). 
Κεντρική έννοια σε ένα συμπεριληπτικό  εκπαιδευτικό σύστημα είναι η προσβασιμότητα 
(Πολυχρονοπούλου, 2012) κατά την οποία ο μαθητής συναντά όσο το δυνατόν λιγότερο 
περιοριστικό περιβάλλον προκειμένου να ενταχθεί ακαδημαϊκά και κοινωνικά. Παράλληλη και 
συμπληρωματική έννοια της προσβασιμότητας είναι και ο καθολικός σχεδιασμός, δηλαδή η 
δυνατότητα να σχεδιαστεί εξαρχής ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
με τις ανάγκες των παιδιών χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες καθώς και των παιδιών από ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 
(Αραμπατζή 2008).

Ωστόσο ένα βασικό ζητούμενο είναι πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξειδικεύσει τον 
συγκεκριμένο προβληματισμό στην εκπαιδευτική πρακτική, εν προκειμένω στην αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων, είτε αφορά άμεσα το διδακτικό περιβάλλον είτε αφορά το 
ευρύτερο σχολικό περιβάλλον;

2 Προβληματισμός
Στη συνέχεια θα αναφερθούν ορισμένα παραδείγματα από τις Νέες Τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση, οι οποίες δεν εξετάζονται με κριτήριο αν έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την 
Ειδική Αγωγή, αλλά πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό στη λογική της ισότιμης 
συνεκπαίδευσης καλύπτοντας και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει στην εμπειρική πράξη. Μια σημαντική επισήμανση είναι ότι στο γενικό όρο «Νέες 
Τεχνολογίες» συμπεριλαμβάνονται λογισμικά προγράμματα, καθώς και συσκευές από την 
τεχνολογία των υπολογιστών. 

Η έννοια της προσβασιμότητας στην επιστήμη της Ειδικής Αγωγής είναι πολύπτυχη, ενώ
ειδικά για τη συμπεριληπτική προσέγγιση καλύπτει όλο και περισσότερο τα ψηφιακά και τα 
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τεχνολογικά εργαλεία, αφού  ο εκπαιδευτικός τα αξιοποιεί για να καλύψει ένα ετερογενές φάσμα 
εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και επειδή αποτελεί κέλευσμα της ψηφιακής εποχής και του τρόπου 
με τον οποίο η κοινωνία οργανώνεται και προσφέρει τις υπηρεσίες της (Στασινός, 2013). Ειδική 
μνεία πρέπει γίνει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες ως 
βοηθητικά εργαλεία προκειμένου να υποστηρίξει εκείνες τις εκπαιδευτικές ανάγκες που 
δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό του έργο, αλλά μέσα από έναν καθολικό σχεδιασμό ο οποίος θα 
συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες όλων των παιδιών. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο 
τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση θα είναι εφικτό δικαίωμα για όλους και οι 
«ειδικές» ανάγκες δεν θα είναι ορατές ως εμπόδιο (Foley & Ferri, 2012).

3 «eκπαιδευτικά» εργαλεία για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συμπεριληπτικό περιβάλλον 
μαθησης

3.1 Moocs και οι ευκαιρίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Οι τεχνολογίες Moocs, οι οποίες παρέχουν με μαζικό τρόπο εκπαιδευτικά πακέτα 

καλύπτοντας τον κονεκτιβισμό στο διαδίκτυο –δηλαδή η γνώση να κατανέμεται σε κόμβους και ο 
χρήσης διαμορφώνει διασυνδέσεις προκειμένου να διαμορφώσει το προσωπικό του δίκτυο γνώσης 
(Siemens, 2005)– πιθανόν να μην μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην καθημερινή εκπαιδευτική 
πρακτική. Αυτό οφείλεται όταν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών το οποίο, 
ενδεχομένως, να περιλαμβάνει ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, γενικές μαθησιακές δυσκολίες και 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και απαιτεί, αναφορικά με τους μαθητές πρωτοβάθμιας, αυξημένες 
ψηφιακές και γνωστικές δεξιότητες για την επιτυχή πρόσβαση και χρήση τους. Ωστόσο η 
σκοπιμότητά τους για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου είναι έμμεση, αφού προσφέρονται 
ευκαιρίες για (αυτο)επιμόρφωση, εν προκειμένω στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο
πλαίσιο της συνεκπαίδευσης ή γενικότερα στην ειδική αγωγή. Σχετικά με το προηγούμενο 
παράδειγμα, όλο και περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο πόρισμα ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν 
τα κίνητρα και τα μαθησιακά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στους 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ωστόσο, είτε τις αξιοποιούν σε ελάχιστο βαθμό, είτε τις 
χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τυπικά τη συμβατική διδασκαλία, είτε θεωρούν τους εαυτούς 
τους ανεπαρκείς ελλείψει σχετικής εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης (Ribeiro, Moreira & Almeida, 
2009). Σχετικά παραδείγματα για τις ευκαιρίες προσωπικής επιμόρφωσης μέσω Moocs αποτελούν 
απλές προτάσεις όπως η αξιοποίηση των videos games στην εκπαίδευση από το Coursera, και η 
χρήση των ipads από μαθητές με αυτισμό σε συμπεριληπτικές συνθήκες μάθησης από το 
Openlearning. Επισημαίνεται ότι η επιμόρφωση που μπορεί να αποκτήσει κάποιος από τα Moocs
είναι σχετική, αφού οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους,
οι οποίοι μπορούν να αποκαλεστούν και ως «περιστασιακοί» (Τσώνη, Γκέκα, Σιόλου, Σύψας & 
Παγγέ, 2013), αποδυναμώνοντας το κονεκτιβικό δίκτυο ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών με 
αποτέλεσμα οι εναπομείναντες ενδιαφερόμενοι να έχουν λιγότερες ευκαιρίες ενδυνάμωσης.
Παράλληλα μπορεί να επισημανθεί ότι οι επιμορφωτικές ευκαιρίες που παρέχονται ενδέχεται να 
ερμηνευθούν ως επαγγελματική ανάπτυξη, ενισχυμένη και από την εκπαιδευτική πολιτική που 
ευνοεί τις ατομικές επιλογές της δια βίου επιμόρφωσης με το κράτος να έχει όλο και λιγότερες 
ευθύνες (Παπαδοπούλου, 2014), και όχι ως άμεσες λύσεις στη διαχείριση των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών.  Μια επιπλέον επισήμανση είναι ότι οι κύκλοι μαθημάτων δεν παρέχονται 
όλοι από πιστοποιημένους ή έγκυρους φορείς, όπως τα πανεπιστήμια, οπότε ο ενδιαφερόμενος 
οφείλει να έχει υπόψη του κριτήρια επιλογής. 

Συνεπώς, οι τεχνολογίες Moocs προσφέρουν ψηφιακούς κύκλους μαθημάτων και αποτελούν 
περισσότερο «εργαλεία» αυτοεπιμόρφωσης παρά εργαλεία για άμεση εκπαιδευτική χρήση, όμως το 
περιεχόμενο κάποιου κύκλου μαθημάτων μπορεί να αναφέρεται στην αξιοποίηση «eκπαιδευτικών 
εργαλείων», όπως για παράδειγμα οι κύκλοι μαθημάτων που αναφέρθηκαν και επισυνάπτονται στο 
τέλος στη δικτυογραφία. 
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3.2 Η αξιοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων του Web2
Η αξιοποίηση των πολυδύναμων δυνατοτήτων του διαδικτύου θεωρείται δεδομένη στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο, οι δυνατότητες που προσφέρει το web2 επαναστατικοποιούν τη 
διαδικασία της μάθηση δημιουργώντας μία νέα σχολική κουλτούρα, η οποία μπορεί να αποτυπωθεί 
στον όρο Learning2.0 (Bacigalupo, 2009). Ο όρος Web2 έχει μια ευρεία σημασιολογία και 
αποτυπώνει την αυτονομία που έχει ο χρήστης να αξιοποιεί εργαλεία του διαδικτύου 
δημιουργώντας ο ίδιος υλικό, το οποίο μπορεί να το συνδιαμορφώνει και να το συνδιαχειρίζεται με 
άλλους χρήστες. Το ζητούμενο, όμως, είναι ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την εκπαίδευση 
και σε ποιο βαθμό οι έννοιες της συνεργασίας και της αυτονομίας, οι οποίες αποτελούν 
χαρακτηριστικές του web2, μπορούν να καλύψουν τις μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών; 
Επισημάνεται ότι η πρότερη μορφή του διαδικτύου δεν ευνοούσε την πλήρη συμμετοχή αφού ο 
σχεδιασμός και η δομή του παρουσίαζε τις εξής δυσκολίες:

• τεχνικά ζητήματα, όπου οι βοηθητικές τεχνολογίες και συσκευές που προορίζονται για 
άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ήταν συμβατές

• προβλήματα σχεδιασμού υλοποίησης, τα οποία δημιουργούσαν εμπόδια και αποκλεισμούς
• έλλειψη υπηρεσιών άμεσης υποστήριξης κατά τη χρήση του internet (Τσάκαλης, 2011, σελ. 

604). 
Αντίθετα το web2 είναι ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών 

εναλλακτικής επικοινωνίας, συνεργασίας, πρόσληψης της γνώσης, έκφρασης και ανταλλαγής 
εμπειριών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο σχεδιασμός του είναι καθολικός ώστε να καλύψει όλες 
τις μορφές, ειδικές ή μη, εκπαιδευτικών  αναγκών (Τσάκαλης, 2011, σελ. 604; 
Grabinger, Aplin & Ponnappa-Brenner, 2008). Συνεπώς, ο προβληματισμός εξειδικεύεται στο 
επίπεδο της εκπαιδευτικής πρακτικής στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και τα οποία είτε
θα καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών είτε θα χρειάζονται ορισμένες 
αναπροσαρμογές για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις ειδικών αναγκών.

Ένα παράδειγμα αποτελεί και το Edmodo το οποίο αποτελεί μια μορφή κοινωνικής 
δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς τους ενδεχόμενους κινδύνους του Facebook.
Συνοπτικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ψηφιακή τάξη στην οποία προωθείται η από κοινού 
οικοδόμησή της με εκπαιδευτικό υλικό και την ανταλλαγή σχολικών εμπειριών. Ειδικότερα, για 
τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τους παρέχεται 
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οργάνωση και τη θεματοποίηση του χώρου και του περιεχομένου του Edmodo με τους πιο 
ευρηματικούς τρόπους. Συνεπώς, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους, 
την ειδική και γενική ικανότητά τους και την αφοσίωση στο έργο, δηλαδή τις βασικές 
προϋποθέσεις της χαρισματικότητας (Renzulli, 1976), μέσα από τον εμπλουτισμό των σχολικών 
δραστηριοτήτων. Άλλωστε ο «εμπλουτισμός», ως διδακτική στρατηγική (Αντωνίου, 2008), είναι ο 
βασικός τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χαρισματικών 
παιδιών, ώστε «να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση»
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003, σελ. 3735).  

Συντόμως αναφέρεται ότι προτάσεις όπως οι παρουσιάσεις με το Prezi, τα προγράμματα 
δημιουργίας  κόμιξ με το Pixton, η χαρτογράφηση εννοιών με το Inspiration, η αποθήκευση και η 
άμεση ανάκτηση αρχείων με το Dropbox, ο πίνακας ανακοινώσεων με το Wallwisher, δεν μπορούν 
να καλύψουν άμεσα μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, ωστόσο ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει εργαλειακά στη διδασκαλία του προκειμένου να δημιουργήσει ένα πολυτροπικό 
περιβάλλον μάθησης και κατά περίπτωση να ικανοποιήσει τους μαθητές με οπτικό μαθήτυπο όπως 
τα παιδιά με αυτισμό ή τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ που έχουν πρόβλημα στην οργάνωση της μάθησής 
τους. Αν το πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει τα παραπάνω ηλεκτρονικά 
εργαλεία και βασίζεται στη λογική της συμπερίληψης, δεν παρέχει αποτέλεσμα, τότε ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να αξιοποιήσει εργαλεία που αναφέρονται άμεσα σε συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως τα Apps for Children with Special Needs, και στη συνέχεια με την 
παιδαγωγική του επινοητικότητα να τα μετατρέψει σε εργαλεία που αφορούν τη μάθηση όλων,
δηλαδή να μην εμφαίνεται ότι προορίζονται για «ειδική» χρήση.

3.3 Υποστηρικτικές-βοηθητικές τεχνολογίες για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Σχετικά με την τεχνολογία των υπολογιστών, ο όρος «υποστηρικτικές τεχνολογίες» 

αναφέρεται, κυρίως, σε ένα σύνολο λογισμικών και συσκευών, ώστε τα άτομα με αναπηρίες ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους (Μπασδέκης, 2013, 
σελ. 30), ενώ για την περίπτωση της εκπαίδευσης διευκολύνουν την πρόσβαση και τη διαχείριση 
του μαθησιακού υλικού. Ορισμένες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες (ΥΤ) είναι το Chromevox το οποίο 
μετατρέπει το κείμενο σε ομιλία, το Readability το οποίο επιτρέπει αναπροσαρμογές στο κείμενο 
για την καλύτερη πρόσληψη του, καθώς τεχνολογίες για άτομα με προβλήματα όρασης όπως οθόνη 
Braille, μεταφραστής Braille, λογισμικά μεγέθυνσης τη οθόνης, ομιλούντα βιβλία (Κουρουπέτρογλου 
&  Φλωριάς, 2003, σελ.13-23), όμως οι συγκεκριμένες προτάσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε 
παιδιά με φυσικές αναπηρίες και δε συμβαδίζουν άμεσα με τη συμπεριληπτική κουλτούρα, η οποία 
προτάσσει εργαλεία με βάση την αρχή της καθολίκευσής τους, δηλαδή να απευθύνονται στις 
ανάγκες όλων των μαθητών. Παράλληλα, οι βοηθητικές τεχνολογίες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αποσπασματικά ή ως τυπικό συμπλήρωμα στο γενικό σχολείο, αλλά να είναι 
οργανικά ενταγμένες σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενσωμάτωσης των μαθητών
(Κουρουπέτρογλου, 2004), το οποίο οφείλει να έχει πρωτίστως ενταξιακό προσανατολισμό, δηλαδή 
όχι άμεσα συμπεριληπτικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του προηγούμενου σκεπτικού για την 
περίπτωση των τυφλών παιδιών αποτελεί και ο «Προσβάσιμος Ατομικός Φορητός Σταθμός 
Εργασίας» (Κουρουπέτρογλου, 2004, σελ. 2), ο οποίος περιλαμβάνει όλο τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό που έχει ανάγκη ο μαθητής ώστε να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τη γνώση, καθώς και 
να εκφράζεται και να επικοινωνεί ανεμπόδιστα. Όπως σημειώθηκε μπορεί οι βοηθητικές 
τεχνολογίες να μην έχουν προσανατολισμό με βάση τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής 
παιδαγωγικής, ωστόσο υπάρχει η τάση οι υποστηρικτικές τεχνολογίες να σχεδιάζονται και με την 
προοπτική να ικανοποιούν πρακτικές ανάγκες όλων των χρηστών (Μπασδέκης, 2013, σελ. 30).

Σημαντική είναι και η επισήμανση ότι η χρήση των ΥΤ από τους εκπαιδευτικούς δεν είναι 
αποτελεσματική, αφού αρκετές έρευνες συγκλίνουν στο παρόμοιο αποτέλεσμα ότι σχεδόν καμία 
φάση των σπουδών τους δεν εμπεριέχει την εξειδικευμένη αναφορά στη γνώση και στην 
αξιοποίηση τους, καθώς και ότι δεν τους παρέχονται εμπειρικά παραδείγματα για να κατανοήσουν 
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τη λειτουργία τους (Chmiliar & Cheung, 2007)· ίσως, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να πρέπει 
να γίνεται και με θεματικό περιεχόμενο την αξιοποίηση των ΥΤ στην εκπαίδευση και όχι 
υποπίπτοντας σε μια επιμόρφωση που κεντροθετεί την κατανόηση των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών. Μια επιπλέον προϋπόθεση για τη γνώση των ΥΤ και την αξιοποίηση τους στην 
εκπαιδευτική πρακτική είναι και η προσωπική ενημέρωση του κάθε αναστοχαζόμενου παιδαγωγού 
από φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο έχει δημιουργήσει το ΑΘΗΝΑ που είναι 
λογισμικό δωρεάν ΥΤ, και το National Center for Learning Disabilities (NCLD) το οποίο μεταξύ 
των άλλων έχει και σχετικές ενημερώσεις για τις ΥΤ. 

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΥΤ από μέρους των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα 
εγχείρημα. Συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετική παιδαγωγική επινοητικότητα από τον εκπαιδευτικό 
ώστε οι ΥΤ να συμβαδίσουν με τη συμπεριληπτική κουλτούρα, δηλαδή να καλύψουν τις πρακτικές 
ανάγκες όλων των μαθητών και όχι μόνο των μαθητών για τους οποίους οι ΥΤ ενσωματώθηκαν στο 
διδακτικό περιβάλλον της σχολικής τάξης. Επιπλέον, υπάρχουν οι προστιθέμενες δυσκολίες της 
έλλειψης εξειδικευμένης επιμόρφωσης και της περιορισμένης ενημέρωσης γύρω από τις ΥΤ, και 
προφανώς το επιχείρημα ισχυροποιείται καθώς οι σχολικές μονάδες είναι ανεπαρκείς στις 
τεχνολογικές υποδομές. 

4 Αξιολόγηση της προσβασιμότητας του WEB από τον εκπαιδευτικό
Το διαδίκτυο αποτελεί ένα βασικός χώρος που εμπεριέχει εκπαιδευτικά εργαλεία, μαθησιακά 

αντικείμενα και δραστηριότητες ανταλλαγής μαθησιακών εμπειριών. Το ζητούμενο, όμως, για την 
περίπτωση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτές ανάγκες είναι η προσβασιμότητα του διαδικτύου 
σύμφωνα με τις αισθητηριακές, τις κινητικές και τις γνωσιακές ικανότητες της κάθε
(υπό)περίπτωσης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του W3C, το οποίο αποτελεί μία διεθνής 
κοινοπραξία η οποία αναζητά τρόπους συνεχής βελτίωσης του παγκόσμιου ιστού, έχει αναπτυχθεί 
το WAI (Web Accessibility Initiative) το οποίο προσφέρει οδηγίες ώστε το διαδίκτυο να είναι 
προσβάσιμο από «άτομα με οπτικές, ακουστικές, σωματικές, γνωστικές και νευρολογικές αναπηρίες».  
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη προτύπων προσβασιμότητας, οι ιστοσελίδες δε συμμορφώνονται με τις 
αρχές της προσβασιμότητας και το περιεχόμενό τους είναι μη προσβάσιμο. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού σε αυτή την περίπτωση είναι να αξιοποιήσει ειδικά εργαλεία ελέγχου της 
προσβασιμότητας για τις ιστοσελίδες  που δημιουργεί ο ίδιος ή βρίσκει στο διαδίκτυο, ώστε να  
έχει τη δυνατότητα να τις συμπεριλάβει στο διδακτικό του σχεδιασμό (Amundson, 2009). Για 
παράδειγμα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το WAVE για την περίπτωση που έχει 
δημιουργήσει μία ψηφιακή τάξη για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και για το forum
ανταλλαγής μαθησιακών εμπειριών, όπως προαναφέρθηκε η περίπτωση του  Edmodo, ώστε με τις 
χρωματικές υποδείξεις του εν λόγω εργαλείου να προχωρήσει σε σχετικές διορθώσεις. Επίσης, η 
ίδια χρησιμότητα υπάρχει και για την περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιλέγει μια ήδη 
κατασκευασμένη εκπαιδευτική σελίδα για τους μαθητές, αφού οι χρωματικές υποδείξεις του WAVE
επισημαίνουν αναγκαίες ή πιθανές διορθώσεις για τους σχεδιαστές, αλλά ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να τις αξιοποιήσει για να κατανοήσει ερμηνευτικά τα επίπεδα προσβασιμότητας της συγκεκριμένης  
ιστοσελίδας (παράρτημα, εικόνα 1).   

5 Επίλογος
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες διευρύνουν το πεδίο 

παιδαγωγικής δράσης. Οι εκπαιδευτικοί, ίσως και από την εμπειρία της χρήσης τεχνολογικών 
εφαρμογών στην προσωπική τους ζωή, δεν παρουσιάζουν τεχνοφοβία, εμπιστεύονται τον εαυτό 
τους επιθυμώντας τη χρήση τους (Τζιµογιάννης & Κόμης, 2004)· ωστόσο, η επιμόρφωση και η 
ανταλλαγή εμπειρικών παραδειγμάτων, η αναζήτηση εξειδικευμένων πηγών με έγκυρες προτάσεις 
και η εύρεση εναλλακτικών τρόπων στην αξιοποίησή τους στην παιδαγωγική πράξη αποτελούν, 
πιθανόν, τις βασικές προϋποθέσεις για την προβληματοποίηση της εξειδικευμένης χρήσης τους στο 
πλαίσιο της συμπεριληπτικής παιδαγωγικής.
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Περίληψη:

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές συνήθως είναι χρόνιες, συνοδεύονται 

από έκπτωση στην επικοινωνία, σε κοινωνικές συναλλαγές, σε ομαδικές 

δραστηριότητες και σε πολλαπλούς τομείς της ανάπτυξης. Η χρήση του όρου

«διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης», σύμφωνα με το Διαγνωστικό - Στατιστικό 

Εγχειρίδιο της Αμερικάνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV) και το σύστημα της 

Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες με σοβαρές 

δυσκολίες στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις κοινωνικές δεξιότητες και στην επικοινωνία, 

και οι οποίες δεν είναι εκφράσεις μιας γενικευμένης καθυστέρησης. Ο σκοπός της 

διάγνωσης και της αξιολόγησης τότε είναι να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου, να παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες σε θεραπευτές, 

δασκάλους, γονείς και άλλους, που αφορούν την κατάσταση του παιδιού και σχετικές 

συνέπειες από αυτήν και να προτείνουν τρόπους αποτελεσματικού χειρισμού και 

εκπαιδευτικές στρατηγικές καθώς οι παραπάνω αναφερόμενες διαταραχές αυτές 

εμφανίζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά και είναι δύσκολο να διακριθούν. Η 

αξιολόγηση απαιτεί άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς, καθώς και ένα εκτενές 

αναπτυξιακό ιστορικό από την παιδική ηλικία. Η έγκαιρη διάγνωση καθώς και η 

αποτελεσματική αξιολόγηση βασίζονται στο αναπτυξιακό ιστορικό, στην σωστή

παρατήρηση του παιδιού καθώς και του πλαισίου διαβίωσής του. Υπάρχουν πολλές  

τεχνικές αντιμετώπισης. Σε κάποιες χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά και άλλα 

σκευάσματα ενώ άλλες είναι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις ή προσεγγίσεις 

ενσωμάτωσης - σύνθεσης – ολοκλήρωσης. Γνωστή είναι η προσέγγιση teach και  η

θεραπεία καθημερινής ζωής, όπως και οι αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις και οι

ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις ψυχαναλυτικού τύπου.

Λέξεις κλειδιά: Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αυτιστικό φάσμα, 

σύνδρομο Αsperger
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1 Εισήγηση

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι μια ευρύτερη κατηγορία που 

περιλαμβάνει πέντε διαταραχές τον αυτισμό, τη διαταραχή Rett, την παιδική 

αποδιοργανωτική διαταραχή, τη διαταραχή Asperger και τη διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Περιλαμβάνουν ποιοτικές δυσκολίες στη 

κοινωνική κατανόηση, συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα, δυσκολίες 

στον τρόπο επικοινωνίας και στη γλώσσα, περιορισμένο, στερεότυπο, 

επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, ενώ στη 

συμπεριφορά επικρατούν ιδιόρρυθμα ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις, ανομοιογενή 

ανάπτυξη γνωσιακών λειτουργιών, συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών 

προσλήψεων. Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί αυτοί, που ποικίλουν σε βαρύτητα από

άτομο σε άτομο, αποτελούν διάχυτο χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του 

(Παπαδάτος, 2004. Τσιάντης, 2001)

2 Γνωστικά χαρακτηριστικά ατόμων  που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού

Τα γνωστικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για την κατανόηση του τρόπου που μαθαίνουν και μπορούν να διδαχθούν. 

Η αντίληψη, η προσοχή, η μνήμη, η σκέψη και τα κίνητρα συμβάλλουν καθοριστικά 

στη διαδικασία της μάθησης. Στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει μεγάλη 

ανομοιογένεια στις γνωστικές λειτουργίες, που επιφέρει ανομοιογένεια στις 

συμπεριφορές και στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού έχουν οξύτατη οπτική αντίληψη, παρόλο που συχνά δεν κοιτάζουν στα 

μάτια τους άλλους ή αυτό που οι άλλοι τους δείχνουν. Χρησιμοποιούν την 

περιφερειακή όραση, αλλά η ικανότητα τους είναι σχεδόν «φωτογραφική». Αυτό 

συχνά φαίνεται όταν ενώ δίνουν την εντύπωση ότι δεν παρατηρούν λεπτομέρειες, αν 

αλλάξει η θέση ενός αντικειμένου στο χώρο τους θα το τοποθετήσουν αμέσως στην 

προηγούμενη θέση, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα στo περιβάλλον (Happe, 

1994). 

Ακόμη, έχουν την ικανότητα να εστιάζουν την όραση τους σε κάτι που τους 

ενδιαφέρει, παρόλο που πολύ συχνά έχουν διάσπαση προσοχής. Η ικανότητα τους να 

αναγνωρίζουν όμοια σχήματα είναι πολύ ανεπτυγμένη. Τα περισσότερα άτομα με 

αυτισμό μπορούν να συνθέτουν μεγάλα πάζλ και να κάνουν ταυτίσεις πολλών 

αντικειμένων, εικόνων, ή λέξεων χωρίς να κατανοούν τι απεικονίζεται σε αυτές. Αυτή 
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1 Εισήγηση

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι μια ευρύτερη κατηγορία που 

περιλαμβάνει πέντε διαταραχές τον αυτισμό, τη διαταραχή Rett, την παιδική 
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προσλήψεων. Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί αυτοί, που ποικίλουν σε βαρύτητα από

άτομο σε άτομο, αποτελούν διάχυτο χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του 
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αναγνωρίζουν όμοια σχήματα είναι πολύ ανεπτυγμένη. Τα περισσότερα άτομα με 

αυτισμό μπορούν να συνθέτουν μεγάλα πάζλ και να κάνουν ταυτίσεις πολλών 

αντικειμένων, εικόνων, ή λέξεων χωρίς να κατανοούν τι απεικονίζεται σε αυτές. Αυτή 

η ικανότητα είναι έμφυτη και μπορεί να αξιοποιηθεί στην προ-επαγγελματική τους 

εκπαίδευση. Μία άλλη ανεπτυγμένη περιοχή είναι ο πολύ καλός οπτικοκινητικός 

συντονισμός. Παρόλο που κάνουν πολλές στερεοτυπικές κινήσεις και αδέξιες 

κινήσεις, έχουν συχνά μεγάλη επιδεξιότητα στη λεπτή κίνηση. Τα παιδιά με αυτισμό 

έχουν την ικανότητα διάκρισης οπτικών ερεθισμάτων και μπορούν με ιδιαίτερη 

ευκολία να ταξινομήσουν αντικείμενα σύμφωνα με εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως 

το χρώμα, το μέγεθος και η θέση τους. Η προσοχή τους βασίζεται στην υπερεπιλογή 

των ερεθισμάτων με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα (Burack, 1994). Γι’ αυτό 

πολύ συχνά προσέχουν λεπτομέρειες και αδυνατούν να ξεχωρίσουν τις σημαντικές 

από τις ασήμαντες πληροφορίες. Η εστίαση της προσοχής τους σε ένα αισθητηριακό 

κανάλι είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, που δυσκολεύει την ανταπόκριση τους 

σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, έχουν αδυναμία προσοχής σε 

κοινωνικά ερεθίσματα, δηλαδή σε πρόσωπα και ομιλίες. Η μνημονική τους ικανότητα 

για την κωδικοποίηση και αποθήκευση οπτικών πληροφοριών είναι εξαιρετικά καλή 

(Prior & Ozonoff, 1998). Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να θυμούνται ενέργειες για 

να εκτελέσουν μία δραστηριότητα (διαδικαστική μνήμη ή μνήμη δεξιοτήτων) και 

έχουν δυσκολίες στη σωστή ακολουθία βημάτων. Η ικανότητα των ατόμων με 

αυτισμό να θυμούνται πληροφορίες που έχουν μία εσωτερική λογική οργάνωση και 

περιοδικότητα, όπως τα δρομολόγια των τρένων ή η προπαίδεια, είναι αξιοσημείωτη. 

Ακόμη, τα άτομα με αυτισμό θυμούνται τις ονομασίες αντικειμένων (σημασιολογική 

μνήμη), ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τα προτιμήσεις τους. Οι δυσκολίες τους 

αφορούν την αντίληψη και αποθήκευση της ακολουθίας γεγονότων και λέξεων. Γι’ 

αυτό δυσκολεύονται να ανακαλέσουν προσωπικές εμπειρίες (προσωπική επεισοδιακή 

μνήμη) και μακροσκελείς προτάσεις. Ένα τυπικό χαρακτηριστικό των ατόμων με 

αυτισμό είναι να έχουν εκτελεστική νοημοσύνη σε υψηλότερο επίπεδο από την 

λεκτική νοημοσύνη (Lincoln, Allen & Kilman, 1995). Ο τρόπος σκέψης των παιδιών 

στο φάσμα του αυτισμού είναι οπτικός και γι’ αυτό παρατηρείται μία καθυστέρηση 

στην επεξεργασία των λεκτικών πληροφοριών.  Όπως περιγράφει ένα άτομο με 

αυτισμό και υψηλή λειτουργικότητα, η Temple Grandin (1995) «Σκέφτομαι 

αποκλειστικά με εικόνες. Η οπτική σκέψη είναι σαν να παίζω διαφορετικές κασέτες 

σε ένα βίντεο στη φαντασία μου. …Βλέπω με την φαντασία μου μία σειρά από 

«βίντεο» από διαφορετικές γάτες. Η έννοια της γάτας αποτελείται από αυτά τα 

διαφορετικά βίντεο με γάτες που έχω βιώσει. Δεν υπάρχει καμία γενικευμένη έννοια 

της γάτας, και δεν υπάρχει καμία γλωσσική πληροφορία στη μνήμη μου.» 
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Υπάρχει κατανόηση της μονιμότητας του αντικειμένου, με την έννοια ότι 

αντιλαμβάνονται ότι ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη 

κι αν χάσουν την οπτική επαφή με αυτό. Η σκέψη τους χαρακτηρίζεται από ακαμψία, 

με συνέπεια να χρησιμοποιούν επίμονα μια στρατηγική για να επιλύσουν 

προβλήματα, να αδυνατούν να γενικεύσουν τις στρατηγικές που ήδη γνωρίζουν σε 

ένα νέο πλαίσιο και να δυσκολεύονται να ανακαλέσουν την κατάλληλη στρατηγική 

(μεταγνώση). Τα πνευματικά τους ενδιαφέροντα είναι περιορισμένα και σταθερά και 

έχουν δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών που βασίζονται στην συμβολική σκέψη. 

Γι’ αυτό έχουν καλές ικανότητες στην κατηγοριοποίηση αντικειμένων με βάση 

συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα χαρακτηριστικά (Ropar & Peebles, 2007). Μία

σημαντική γνωστική θεωρία που εξηγεί τις ιδιαίτερες δυσκολίες των ατόμων με 

αυτισμό στην επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση είναι η θεωρία του νου. Η 

βασική παραδοχή είναι ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν γεννηθεί με ένα σοβαρό 

έλλειμμα στο γνωστικό μηχανισμό της ανάγνωσης του νου, με την έννοια ότι δεν 

γνωρίζουν ότι οι άλλοι έχουν επιθυμίες, σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις και 

προσδοκίες (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985· Frith, 1989). Κατά συνέπεια, 

αδυνατούν να κατανοήσουν τα κίνητρα των άλλων και να ερμηνεύσουν τις 

συμπεριφορές τους, ή αλλιώς έχουν «τύφλωση» του νου. Κάποια άτομα με αυτισμό 

και υψηλή λειτουργικότητα καταφέρνουν να αναπτύξουν ένα αρχικό επίπεδο της 

θεωρίας του νου και με κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να μάθουν να 

αντιλαμβάνονται ως ένα βαθμό τα πολλαπλά κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, η ηλικία, η νοημοσύνη και το γλωσσικό επίπεδο του παιδιού 

επηρεάζουν έντονα τον τρόπο εκδήλωσης όλων των χαρακτηριστικών και την 

σοβαρότητα των δυσκολιών σε όλους τις επιμέρους περιοχές της ανάπτυξης σε ενδο-

ατομικό επίπεδο. Η σφαιρική κατανόηση των σύνθετων και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του αυτιστικού φάσματος από τους εκπαιδευτικούς και άλλους 

επαγγελματίες αποτελεί την σημαντικότερη προϋπόθεση για την καλύτερη άσκηση 

του δύσκολου και επίπονου έργου της εκπαίδευσης των μαθητών στο φάσμα του 

αυτισμού. Επιπλέον, η ηλικία, η νοημοσύνη και το γλωσσικό επίπεδο του παιδιού 

επηρεάζουν έντονα τον τρόπο εκδήλωσης όλων των χαρακτηριστικών και την 

σοβαρότητα των δυσκολιών σε όλους τις επιμέρους περιοχές της ανάπτυξης σε ενδο-

ατομικό επίπεδο. Η σφαιρική κατανόηση των σύνθετων και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του αυτιστικού φάσματος από τους εκπαιδευτικούς και άλλους 

επαγγελματίες αποτελεί την σημαντικότερη προϋπόθεση για την καλύτερη άσκηση 
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του δύσκολου και επίπονου έργου της εκπαίδευσης των μαθητών στο φάσμα του 

αυτισμού. Μία άλλη γνωστική αδυναμία αφορά την έλλειψη κεντρικής συνοχής, η 

οποία αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης του πλαισίου των πληροφοριών. Τα 

άτομα με αυτισμό αδυνατούν να αντιληφθούν το συνολικό πλαίσιο των πληροφοριών 

και η προσοχή τους εστιάζεται σε λεπτομέρειες, με συνέπεια να έχουν μία πολύ 

αποσπασματική γνώση για το περιβάλλον (Happe, 1994). 

Επιπρόσθετα, τα άτομα στο αυτιστικό φάσμα εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες 

στις εκτελεστικές λειτουργίες, που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενεργειών, τον 

έλεγχο παρορμητικών συμπεριφορών, την αναστολή των λανθασμένων αντιδράσεων, 

την εστίαση σε ένα στόχο, την οργανωμένη αναζήτηση πληροφοριών, και την 

ευελιξία στη σκέψη και δράση (Ozonoff, 1995). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

παιδιών στο αυτιστικό φάσμα είναι πολλαπλά, εκτεταμένα, ανομοιογενή και μόνιμα. 

Ωστόσο, με την ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να αλλάζει ο βαθμός της αναπηρίας 

από άτομο σε άτομο. 

3 Διεθνή διαγνωστικά συστήματα

Οι βασικές διεθνείς διαγνωστικές κατηγοριοποιήσεις είναι η Διεθνής 

Ταξινόμηση των Νόσων, δέκατη αναθεώρηση, ICD 10 (Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας 1992) και το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας (1994), τέταρτη αναθεώρηση, DSM IV. Το κάθε σύστημα 

περιλαμβάνει κριτήρια για τη διάγνωση του αυτισμού από τη δεκαετία του 70. Το 

σύνδρομο Asperger, μέχρι τη δεκαετία του 90 δεν συμπεριλαμβανόταν ούτε στο ICD 

ούτε στο DSM , ενώ υπάρχει ακόμη σύγχυση για τα διαγνωστικά κριτήρια του 

συνδρόμου και /ή κατά πόσο διαφέρει από τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. 

Για παράδειγμα, αν ένα παιδί πληροί και τα κριτήρια για αυτισμό, το DSM IV 

αποκλείει τη διάγνωση Asperger, ενώ στο ICD 10 τα κριτήρια είναι διφορούμενα.

Τα κριτήρια του ICD-10 για τον αυτισμό : διαταραχή στην επικοινωνία, 

διαταραχή στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στερεοτυπικές συμπεριφορές και 

αντίσταση στην αλλαγή. Μεταξύ του φάσματος που αναγνωρίζει το ICD 10, υπάρχει 

μεγάλη μεταβλητότητα. Κάθε άνθρωπος με αυτισμό έχει τα δικά του, προσωπικά 

χαρακτηριστικά. Η ίδια δεξιότητα μπορεί να διαφέρει μεταξύ των παιδιών αλλά και 

στο ίδιο παιδί, από ηλικία σε ηλικία. Λόγω αυτής της μεταβλητότητας και της 

δυσκολίας διαχωρισμού των προβλημάτων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της 

επικοινωνίας και των στερεότυπων εμμονικών συμπεριφορών, είναι προτιμότερο να

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

392

χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα που ελέγχουν την 

συμπτωματολογία του αυτισμού (Howlin 1998). Από την κλινική εμπειρία, 

παρατηρείται ότι τα άτομα έχουν τις περισσότερες φορές ένα συνδυασμό αυτιστικών 

χαρακτηριστικών και σχετικά σπάνια συναντούνται αυτούσια όλα τα χαρακτηριστικά 

ενός συνδρόμου. Είναι πιο χρήσιμο να γίνει η κατηγοριοποίηση με βάση το επίπεδο 

των ικανοτήτων, παρά με βάση τη θεωρητική κατηγοριοποίηση σε υποομάδες.

Σύμφωνα με το DSM-IV (1994), η επίσημη διάγνωση γίνεται γύρω ή μετά το 

δεύτερο έτος της ηλικίας. Το σύνολο έξι (ή περισσοτέρων) συμπτωμάτων από τις 3 

ομάδες, από τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο από την ομάδα 1, ένα από 

την ομάδα 2 και ένα από την ομάδα 3. 

ΟΜΑΔΑ 1η

Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή, όπως εκδηλώνεται με τουλάχιστον 

δύο από τα ακόλουθα: 

α) έκδηλη έκπτωση στη χρησιμοποίηση πολλών εξωλεκτικών συμπεριφορών, όπως η 

βλεμματική επαφή, η έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και οι 

χειρονομίες για τη ρύθμιση της κοινωνικής συναλλαγής 

β) αποτυχία στην ανάπτυξη ανάλογων με το αναπτυξιακό επίπεδο σχέσεων με 

συνομήλικους 

γ) έλλειψη αυθόρμητης επιδίωξης συμμετοχής σε απολαύσεις, ενδιαφέροντα ή 

επιτεύγματα με άλλους ανθρώπους 

δ) έλλειψη κοινωνικής ή συγκινησιακής αμοιβαιότητας.

ΟΜΑΔΑ 2η

Ποιοτικές εκπτώσεις στην επικοινωνία, όπως εκδηλώνονται με τουλάχιστον ένα από 

τα ακόλουθα: 

α) καθυστέρηση ή ολική έλλειψη της ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας 

β) σε άτομα με επαρκή ομιλία, έκδηλη έκπτωση της ικανότητας να αρχίσουν ή να 

διατηρήσουν μία συζήτηση με άλλους 

γ) στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας 

δ) έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, ανάλογου 

με το αναπτυξιακό επίπεδο. 

ΟΜΑΔΑ 3η

Περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων 

και δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

α) ενασχόληση με στερεότυπα και περιορισμένα πρότυπα ενδιαφέροντος 
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Επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις ή ανώμαλη λειτουργικότητα σε τουλάχιστον 

μία από τις ακόλουθες περιοχές, με έναρξη πριν από την ηλικία των 3 ετών: (1) 

κοινωνική συναλλαγή, (2) γλώσσα, (3) συμβολικό ή φαντασιωσικό παιχνίδι. Τέλος η 

διαταραχή δεν εξηγείται καλύτερα με τη Διαταραχή Rett ή την Παιδική 

Αποδιοργανωτική Διαταραχή ή το σύνδρομο Asperger. 

Το σύνδρομο Άσπεργκερ είναι μια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει το πως το 

άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και 

αλληλεπιδρά με άλλα άτομα. Αποτελεί όπως και ο κλασσικός αυτισμός μια 

«διαταραχή φάσματος» επειδή επηρεάζει τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους και σε ποικίλο βαθμό. Ενώ υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στο 

σύνδρομο Άσπεργκερ και τον κλασσικό αυτισμό, τα άτομα με Άσπεργκερ έχουν 

λιγότερα προβλήματα με τη λεκτική επικοινωνία και έχουν συνήθως μέση ή και 

ανώτερη νοημοσύνη (Attwood, 2000). Δεν παρουσιάζουν συνήθως μαθησιακές 

δυσκολίες που συνδέονται με τον αυτισμό, αλλά ενδέχεται να παρουσιάσουν 

συγκεκριμένα μαθησιακά προβλήματα όπως δυσλεξία, δυσπραξία ή άλλες 

καταστάσεις όπως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). 

Με την κατάλληλη υποστήριξη, τα άτομα με Άσπεργκερ είναι απόλυτα ικανά να 

ζήσουν μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη ζωή. Άτομα από κάθε εθνικότητα, 

γεωγραφική περιοχή, κοινωνική τάξη, οικονομική κατάσταση και θρήσκευμα 

επηρεάζονται από το σύνδρομο Άσπεργκερ. Εντούτοις οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς 

σε αυτό απ’ ότι οι γυναίκες. Ο λόγος γι αυτό είναι ακόμα άγνωστος. Τα ακριβή αίτια

του συνδρόμου Άσπεργκερ είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας. Κλινικές μελέτες 

υποδεικνύουν ότι ένας συνδυασμός παραγόντων, γενετικών όσο και 

περιβαλλοντικών, μπορεί να ευθύνεται για τις αλλαγές στη νευροβιολογική εξέλιξη 

του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου. Το σίγουρο είναι 

πάντως ότι το σύνδρομο Άσπεργκερ δεν οφείλεται στην ανατροφή του ατόμου ή την 

κοινωνικοοικονομική του κατάσταση και οπωσδήποτε δεν προκαλείται από 

υπαιτιότητα του πάσχοντος. Το σύνδρομο Άσπεργκερ πολλές φορές χαρακτηρίζεται 

ως «κρυφή διαταραχή». Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος 

έχει αυτό το σύνδρομο από την εξωτερική του εμφάνιση. Τα άτομα με Άσπεργκερ 
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε τρεις τομείς. Αυτή είναι η γνωστή «τριάδα των 

διαταραχών»: Κοινωνική αλληλεπίδραση, Κοινωνική επικοινωνία, Κοινωνική 

φαντασία. Τα χαρακτηριστικά αυτά και ο βαθμός εμφάνισης τους διαφέρουν από 

άτομο σε άτομο (Asperger, 1991).

4 Ειδικές θεραπευτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις 

 Αισθητηριακή ολοκλήρωση και Αισθητηριακή χαλάρωση

 Δραματοθεραπεία – Χοροθεραπεία 

 Εργοθεραπεία 

 Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας – PECS , MAKATON

 Θεραπεία συμπεριφοράς 

 Θεραπεία μουσικής αλληλεπίδρασης -μουσικοθεραπεία, θεραπεία με τη 

βοήθεια της τέχνης 

 Λογοθεραπεία , αγωγή του λόγου

 Μάθηση υποβοηθούμενη από τη χρήση υπολογιστών 

 Ψυχοκινητική 

 Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα 

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγεται κάθε φορά η παιδαγωγική ή άλλη 

προσέγγιση είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού για το οποίο σχεδιάζουμε 

την παρέμβαση, ο βαθμός στον οποίο εμφανίζονται οι διαταραχές και πως σε κάθε 

προσέγγιση αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο παιδί, το επίπεδο των ικανοτήτων του 

καθώς και πόσο διαταρακτική είναι η συμπεριφορά του (Lewis, 2002). Επίσης

εξετάζονται οι στόχοι που θέτει η προσέγγιση για την πρόοδο του παιδιού, τα 

επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την επίτευξη των στόχων, το κατά πόσο 

ταιριάζει η προσέγγιση με το προσωπικό στυλ, τις ιδέες, τη φιλοσοφία των γονέων 

και των θεραπευτών- εκπαιδευτών αλλά και το κόστος κάθε προσέγγισης. Όλες οι 

παραπάνω προσεγγίσεις έχουν ορισμένα σημεία σύγκλισης όπως: Η έμφαση που 

δίνεται στην επικοινωνία, η έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, η διδασκαλία 

αποδεκτών εναλλακτικών προτύπων, η χρήση οπτικών μέσων, η προβλεψιμότητα των 

καταστάσεων, το παιχνίδι, η εξατομικευμένη και ομαδική εκπαίδευση, η  σημασία 

της γενίκευσης των κεκτημένων δεξιοτήτων, η δυνατότητα προσαρμογής και 

μετάβασης από το ένα πλαίσιο στο άλλο και η συμμετοχή των γονέων (Frith, 1994).

5 Συμπεράσματα
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Για την επιτυχία των παραπάνω παρεμβάσεων, όλο το προσωπικό που 

συμμετέχει θα πρέπει να γνωρίζει τις πρακτικές ένταξης που διαθέτουν πλούσια 

εμπειρική στήριξη. Οι διδακτικές προσαρμογές των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή των 

μαθητών σε ομάδες που είναι ανομοιογενείς ως προς τις ικανότητες, η συνεργατική 

μάθηση και η μάθηση μέσω συνομηλίκων έχουν προσδιοριστεί ως οι πιο σημαντικές 

στρατηγικές για την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και κατάλληλου διδακτικού 

περιβάλλοντος για τα προγράμματα ένταξης παιδιών με αυτισμό (Hunt & Goetz, 

1997). Οι μαθητές με αυτισμό που συμμετείχαν σε ομάδες συνεργατικής μάθησης 

είχαν πολλαπλά οφέλη, αφού ανέπτυξαν το λεξιλόγιο τους με ταχύτερο ρυθμό, είχαν 

μεγαλύτερη ενεργητική συμμετοχή και κοινωνική αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους (Dugan et al, 1995). Παρά την αναγνώριση της αναγκαιότητας για 

την εφαρμογή στρατηγικών ένταξης, η έρευνα για τις διδακτικές στρατηγικές που 

ακολουθούνται σε πλαίσια ένταξης των μαθητών με αυτισμό είναι πολύ 

περιορισμένη. Στην Ελλάδα, η οικολογική παρατήρηση 44 τάξεων γενικής αγωγής 

και τμημάτων ένταξης έδειξε ότι η γενική τάξη παραμένει παραδοσιακή, με μετωπική 

διδασκαλία, δασκαλοκεντρική διδασκαλία και με μία παντελή έλλειψη διδακτικών 

προσαρμογών, ενώ στο τμήμα ένταξης το περιβάλλον παρουσιάζει μία 

διαφοροποιημένη ομαδοποίηση, πλουσιότερο εποπτικό υλικό, εξατομικευμένη 

διδασκαλία και ενεργητική μάθηση (Παντελιάδου, 2001). Ο περιορισμένος αριθμός 

μαθητών στην τάξη διευκολύνει τη διδασκαλία όλων των μαθητών και περιορίζει τα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών στη γενική αγωγή 

θεωρούν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ένταξη ενός μαθητή με αναπηρία είναι ο 

αριθμός των παιδιών να είναι μεταξύ 15 έως 19 μαθητές στην τάξη (Myles & 

Simpson, 1989). 

Τέλος, μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η επάρκεια χρόνου για τον 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων για όλους τους μαθητές. Αν και η συνεργασία και η 

συμβουλευτική μεταξύ των ειδικών παιδαγωγών και των εκπαιδευτικών της γενικής 

αγωγής αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη ένταξη, 

ωστόσο οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι ο περιορισμένος χρόνος λειτουργεί 

ανασταλτικά γι’ αυτό (Odom & Diamond, 1998). Ο επαρκής χρόνος είναι 

απαραίτητος για τον  σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων για κοινωνικές 

δεξιότητες και την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Μία κοινή 

παραδοχή είναι ότι δεν αρκεί η συνύπαρξη των μαθητών για να προκύψουν οφέλη για 

όλους τους μαθητές αλλά χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση των παιδιών με αυτισμό με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης προκύπτει 

μόνο όταν οι δραστηριότητες είναι δομημένες και ακολουθούνται συγκεκριμένες 

μέθοδοι διδασκαλίας (Myles & Simpson, 1993).
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Περίληψη
Η Αλληλομάθηση ή ομότιμη μάθηση (peer-mentoring) προβάλλεται ως μία τεχνική καλής 

πρακτικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Ήδη από το 2011 βρίσκει εφαρμογές σε διαθεματικές ενότητες. 
Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε διάφορα διακριτά 
μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία και παρουσιάζονται. Στην εκπαίδευση ενηλίκων οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρίες σε ποικίλους τομείς, προϋποθέσεις 
που βοηθούν στη διαδικασία. Η όλη ιδέα προέκυψε όταν το 2012 εγκρίθηκε το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα με τον τίτλο: H.E.L.P. (How to Educate Learners through Peer-mentoring), του οποίου 
εταίρος υπήρξε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής 
δείχνουν πως η μέθοδος βοηθά τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση γνώσεων, στην απόκτηση 
αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης και τους εμπλέκει περισσότερο ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: Αλληλομάθηση, peer mentoring/ομότιμη μάθηση, μέντορας, μαθητευόμενος, 
εκπαίδευση ενηλίκων

1 Εισαγωγή
Η αλληλομάθηση είναι μια σύνθετη διαδικασία. Διαφέρει από τη μια μελέτη περίπτωσης 

στην άλλη. Ερμηνεύεται διαφορετικά από διαφορετικά πρόσωπα. Είναι σημαντικό να καθορίζονται 
κάθε φορά ο σκοπός και οι στόχοι κατά την εφαρμογή της μεθόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και να γίνεται κατανοητή η διάκριση ανάμεσα στις πολλές εφαρμογές της. 

Αλλά τι ακριβώς είναι η αλληλομάθηση, ή ομότιμη μάθηση, ή peer-mentoring; Είναι η 
παροχή βοήθειας από ένα άτομο σε ένα άλλο στο να πραγματοποιήσει σημαντική αναβάθμιση στη 
γνώση, τη δουλειά ή τη σκέψη (McKimm et al., 2007). Το μοίρασμα σοφίας, δεξιοτήτων και 
εμπειρίας με τους άλλους για να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να μάθουν. Μια ισότιμη 
σχέση όπου οι μέντορες και οι μαθητευόμενοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, εμπιστεύονται και 
σέβονται ο ένας τον άλλο (http://www.peer-mentoring.eu/glossary/).

Μέντορας σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι εκείνος που βοηθά ένα άλλο άτομο να 
γίνει αυτό στο οποίο αποσκοπούσε να γίνει (Montreal CEGEP, 1988). Πρόκειται για ένα άτομο με 
γνώση, δεξιότητες ή εμπειρίες σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και με την ικανότητα να 
υποστηρίζει τον μαθητευόμενο. Ο μαθητευόμενος κατά συνέπεια, είναι το πρόσωπο που δέχεται τη 
βοήθεια ή την υποστήριξη από τον μέντορα, στο συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο.

Οι δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία του peer-mentoring, αφορούν στην ικανότητα 
του να βελτιωθεί ο μέντορας στην πρακτική της αλληλομάθησης. Να είναι ικανός να 
πραγματοποιήσει μια εργασία ή ενέργεια με προκαθορισμένο αποτέλεσμα, συχνά μέσα σε 
δεδομένο χρονικό διάστημα. Τις δεξιότητές του αυτές τις περνά στον μαθητευόμενο με αποτέλεσμα 
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και ο τελευταίος να αποκομίζει πολλαπλά οφέλη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα 
αποτελέσματα της μαθησιακής εμπειρίας παρουσιάζονται και σε άλλους.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της τεχνικής του peer-mentoring ως μία πρόταση 
καλής πρακτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία προτάθηκε, μελετήθηκε, εφαρμόστηκε, 
αξιολογήθηκε και ανατροφοδοτήθηκε κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
H.E.L.P. (How to Educate Learners through Peer-mentoring), στο οποίο συμμετείχε το Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο ετών (2012 - 2014) που διήρκησε 
το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
εκπαίδευσης ενηλίκων Grundvig, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης από την πλευρά της 
Ελλάδας, συνεργάστηκε με εταίρους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ιρλανδία και την Ισπανία. Στην εργασία παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικές από τις εφαρμογές που 
βρήκε η τεχνική του peer-mentoring σε αυτές τις χώρες.

Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει έναν οδηγό για όποιον ενδιαφέρεται να 
εντάξει την τεχνική του peer-mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού παρουσιάζονται τα 
βήματα για την εφαρμογή της μεθόδου. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των εφαρμογών, τα 
οφέλη του μέντορα αλλά και του μαθητευόμενου είναι σημαντικά και βοηθούν αποφασιστικά τη 
μαθησιακή διαδικασία.

2 Η τεχνική της αλληλομάθησης (peer-mentoring) και πεδία εφαρμογής της
Το peer-mentoring είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο, ο μέντορας 

(mentor) ενθαρρύνει και βοηθά ένα ή περισσότερα, λιγότερο έμπειρα άτομα, τους μαθητευόμενους 
(mentees) στο να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε ένα κοινό πεδίο ενδιαφερόντων. Πρόκειται για 
μια αμοιβαία και δυναμική σχέση, μέσω της οποίας και τα δύο μέρη έχουν τη δυνατότητα για 
προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και απόκτηση νέων εμπειριών. Ο μέντορας έχει κι αυτός με τη σειρά 
του δεχθεί ή και συνεχίζει να δέχεται την καθοδήγηση και εκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτή που 
του παρέχει τη γνώση ή ανατροφοδότηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως 
μέντορας. 

Η τεχνική της ομότιμης μάθησης προωθήθηκε κατά τη δεκαετία του ’60 από τον θεωρητικό 
της εκπαίδευσης Paulo Freire (Freire, 1997). Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν εκπαιδευτές 
που θα λειτουργούσαν ως μέντορες, σεβόμενοι την αυτονομία, την προσωπική ελευθερία και τη 
δυνατότητα εξέλιξης του κάθε εκπαιδευόμενου χωριστά (Freire, ό.π.). Από τότε μέχρι σήμερα το
peer-mentoring εφαρμόζεται σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα: σε σχολεία όλων των 
βαθμίδων, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, σε επιχειρήσεις, 
συλλόγους, οργανισμούς, οπουδήποτε μπορεί να υπάρξει μορφή τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης.    

2.1 Εφαρμογές της αλληλομάθησης 
Κατά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος H.E.L.P. (How to Educate Learners 

through Peer-mentoring), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
εκπαίδευσης ενηλίκων Grundvig, τα σχολεία που συμμετείχαν σε αυτό παρουσίασαν τις εφαρμογές 
που βρήκε η τεχνική του peer-mentoring στα πεδία δράσης τους. Το τελικό προϊόν που προέκυψε 
από κάθε εκπαιδευτική δομή, δημοσιοποιήθηκε, συζητήθηκε, αξιολογήθηκε και είναι διαθέσιμο 
στον διαδικτυακό τόπο: http://www.peer-mentoring.eu/. Οι εφαρμογές της αλληλομάθησης 
ακολουθούν την παρακάτω κατηγοριοποίηση:

2.1.1 Εργαστήρια αλληλομάθησης
Σε αυτά, ενήλικες εκπαιδευόμενοι δηλώνουν τομείς και αντικείμενα που γνωρίζουν και 

μπορούν να παρουσιάσουν - λόγω ενασχόλησης ή επαγγέλματος - και που θα έχουν ενδεχομένως 
ενδιαφέρον και για άλλους συνεκπαιδευμένους τους. Και οι έξι εκπαιδευτικές δομές που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα έχουν εφαρμόσει το εργαστήριο της αλληλομάθησης. Από την 

Ελλάδα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης έγιναν πάμπολλες παρουσιάσεις με διάφορες 
θεματικές: Πώς να διατηρήσετε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας ασφαλή, Το κρέας στη διατροφή 
και τη ζωή μας, Μέτρηση της Οξύτητας του Ελαιολάδου, Το μπόλιασμα των δέντρων και πολλά 
άλλα. 

Στη σχολική μονάδα του Bochum της Γερμανίας, κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης του 
προγράμματος, υπήρχε η πρόθεση να εδραιωθεί η τεχνική του peer-mentoring σε ένα ευρύτερο 
φάσμα ενεργειών. Αυτό θα επιτυγχάνονταν με τη συνεργασία μεντόρων σε εθελοντική βάση, οι 
οποίοι θα ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν κάποιο χρόνο οργανώνοντας τους μαθητευόμενους στη 
σχολική μονάδα. Ωστόσο το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε κι έτσι οι υπεύθυνοι της σχολής 
άρχισαν να ψάχνουν για εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής του peer-mentoring. Αποφασίστηκε να 
προσφερθούν σε μία μέρα 16 εργαστήρια σε περίπου 150 μαθητευόμενους. Η διοργάνωση των 
εργαστηρίων πήρε τη μορφή γιορτής. Οι θεματικές των εργαστηρίων ήταν πολλές και ποικίλες: 
τοξοβολία, θέατρο, μαθήματα χορού, κατασκευή origami, μαθήματα κιθάρας, εργαστήριο 
οθωμανικής γραφής, δημιουργία ιστοσελίδων, τουρνουά ποδοσφαίρου στο PlayStation και 
εργαστήριο ταρίχευσης. Μέντορες, μαθητευόμενοι και εκπαιδευτικοί του ιδρύματος εκτίμησαν 
ιδιαιτέρως την εμπειρία αυτή. 

2.1.2 Ενισχυτική αλληλομάθηση
Σε αυτήν, ενήλικες εκπαιδευόμενοι με πολύ καλές επιδόσεις σε τομείς όπως η γλώσσα, τα 

μαθηματικά, η πληροφορική κ.ά. αναλαμβάνουν την εκπαίδευση ενός προσώπου ή ομάδας 
συνεκπαιδευμένων τους με αδυναμίες στο αντικείμενο. Σκοπός των μεντόρων δεν είναι να δώσουν 
λύσεις ή απαντήσεις στα προβλήματα, αλλά να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή να παρέχουν 
συμβουλές και να εξηγήσουν τον τρόπο στους μαθητευόμενους για να πετύχουν τον στόχο τους. 

Στο Portlaoise της Ιρλανδίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της ενισχυτικής αλληλομάθησης 
προκειμένου να αναπτύξουν οι μαθητευόμενοι μαθηματικές ικανότητες και να λύνουν προβλήματα 
με λογική αιτιολόγηση. Επιπρόσθετα εξασκούνται στην έννοια του προϋπολογισμού, πληρώνουν 
λογαριασμούς και ψωνίζουν. Για να επιβραβεύσουν την προσπάθεια των μεντόρων και των 
μαθητευομένων τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα H.E.L.P. έφτιαξαν ειδικό 
πιστοποιητικό συμμετοχής (http://www.peer-mentoring.eu/learning-from-partenes/paec-pertlaoise/).  

Στη Μυτιλήνη, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας η ενισχυτική αλληλομάθηση λειτούργησε σε 
εργαστήριο του αγγλικού γραμματισμού, αλλά και του πληροφορικού γραμματισμού. Το πιο 
ενδιαφέρον γεγονός, λένε οι Γάλλοι από το σχολείο του Bourges, είναι το ότι συχνά οι μέντορες 
βρίσκουν επακριβώς τις λέξεις στα εργαστήρια των ξένων γλωσσών προκειμένου να βοηθήσουν 
τους μαθητευόμενούς τους.

2.1.3 Αλληλομάθηση τμημάτων
Εδώ, εκπαιδευόμενοι του δεύτερου έτους σπουδών, με αυξημένες επιδόσεις στα μαθήματα, 

αναλαμβάνουν την εκπαίδευση πρωτοετών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα στην πόλη 
Guimar της Ισπανίας. Ομάδα μαθητών είχε πάρει μέρος την προηγούμενη χρονιά σε Μαθηματική 
Ολυμπιάδα με καλή βαθμολογία. Το σχολείο την επόμενη χρονιά αποφάσισε να συμμετέχει ξανά. 
Έτσι οι μαθητές της προηγούμενης χρονιάς λειτούργησαν ως μέντορες στους νέους: οι συναντήσεις 
γίνονταν μια φορά την εβδομάδα, έλυναν μαθηματικά προβλήματα παρόμοια με της περσινής 
χρονιάς και φυσικά νέα. Ο σκοπός ήταν να προετοιμαστούν οι μέντορες και οι μαθητευόμενοι για
τον διαγωνισμό και παράλληλα να ενισχυθούν οι μαθηματικές ικανότητες των εκπαιδευομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εφαρμογή στο σχολείο του Bochum.
Δημιουργήθηκαν εργαστήρια μαθηματικών, γερμανικών και αγγλικών των οποίων μέντορες 
αποτέλεσαν μαθητές υψηλότερου επιπέδου μάθησης σε μαθητευόμενους του επιπέδου της βασικής 
εκπαίδευσης. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο έπρεπε να εναρμονιστούν τα προγράμματα 
παρακολούθησης μεντόρων και μαθητευομένων. Οι ομάδες συναντιούνταν μια φορά την εβδομάδα 
για μιάμιση ώρα. 
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πιστοποιητικό συμμετοχής (http://www.peer-mentoring.eu/learning-from-partenes/paec-pertlaoise/).  

Στη Μυτιλήνη, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας η ενισχυτική αλληλομάθηση λειτούργησε σε 
εργαστήριο του αγγλικού γραμματισμού, αλλά και του πληροφορικού γραμματισμού. Το πιο 
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2.1.4 Ερευνητική αλληλομάθηση
Σε αυτήν, ομάδα εκπαιδευομένων διερευνά ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος και οργανώνει τη 

διεκπεραίωση και παρουσίασή του. Δηλαδή ερευνά πηγές, απομονώνει τα πιο σημαντικά στοιχεία 
και τα ανακατασκευάζει σε ένα τελικό προϊόν χρήσιμο και μοναδικό. «Ομάδες εμπειρογνωμόνων».
Έτσι ονόμασε το σχολείο στην Ισπανία τα εργαστήρια ισπανικής γλώσσας και λογοτεχνίας και 
αγγλικής γλώσσας που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους με την μέθοδο του 
peer-mentoring. Ομάδες μαθητών ορίστηκαν «εμπειρογνώμονες» σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 
ή θέμα. Με αυτόν τον τρόπο μοιράστηκαν τη γνώση και τις ικανότητές τους με τους συμμαθητές 
τους. Με άλλα λόγια οι μαθητευόμενοι συμμαθητές έμαθαν από αυτές τις ομάδες των ειδικών –
μεντόρων, οι οποίοι άλλαζαν θεματικές παρουσιάζοντας τακτικά ένα διαφορετικό και επιλεγμένο 
θέμα στο πλαίσιο του εργαστηρίου. Κάθε μαθητής είχε το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτές τις 
ομάδες των εμπειρογνωμόνων. Τα θέματα με τα οποία δούλευαν οι ομάδες προτεινόταν από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου, έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση 
ενηλίκων, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ισπανίας.  

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Μυτιλήνης, σε αυτήν την κατηγορία εφαρμογής της 
αλληλομάθησης οργανώθηκε μία ανοικτή συζήτηση (debate) με θέμα: «Ίντερνετ. Φίλος ή Εχθρός;».
Δύο ομάδες των τριών ατόμων δούλεψαν το θέμα με διαφορετικές απόψεις: υπέρ και κατά της 
χρήσης του διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να κάνουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν 
τα επιχειρήματά τους μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο. Τέσσερις «ένορκοι» έπρεπε να αποφασίσουν 
για το ποια από τις δύο ομάδες είχε χειριστεί και αναλύσει το θέμα με τον πιο πειστικό τρόπο, αλλά 
δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μία απόφαση. Τελικά αποφάνθηκαν πως όλοι πρέπει να 
μελετήσουμε με προσοχή τη χρήση του ίντερνετ προκειμένου να προστατευτούμε καλύτερα από τις 
απειλές. 

2.1.5 Αλληλομάθηση μέσω λίστας
Εδώ, ομάδα εκπαιδευομένων παίρνει μια αναλυτική λίστα οδηγιών και βημάτων για την 

επίτευξη ενός στόχου. Οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την ολοκλήρωση του 
έργου που έχουν αναλάβει, κάνοντας αναδρομή σε προϋπάρχουσα γνώση. Στο σχολείο της Γαλλίας 
και στο μάθημα των αγγλικών, οι εκπαιδευόμενοι έκαναν χρήση της εφαρμογής ακολουθώντας τα 
βήματα μιας μαγειρικής συνταγής. Μέντορες και μαθητευόμενοι δούλεψαν από κοινού: διάλεξαν 
μία παραδοσιακή συνταγή στα αγγλικά, αγόρασαν τα υλικά, χρησιμοποίησαν τη σχολική κουζίνα, 
χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες, διένειμαν τις συνταγές, διάβασαν και προσπάθησαν να κατανοήσουν 
τις οδηγίες εκτέλεσης. Σε αυτό το σημείο οι μέντορες βοήθησαν τους μαθητευόμενους στο να 
μεταφράσουν επακριβώς τις συνταγές. Οι έμπειροι της μαγειρικής τέχνης έδωσαν συμβουλές για 
τον τρόπο μαγειρέματος – ο χώρος της κουζίνας έγινε τόπος πραγματικής ανταλλαγής ιδεών. Οι 
εκπαιδευόμενοι μαγείρεψαν και όλοι μοιράστηκαν το γεύμα. 

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Μυτιλήνης αναπτύχθηκε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Μία εικονική επιχείρηση εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι εκπαιδευόμενοι δούλεψαν 
ομαδικά και συμφώνησαν να  προχωρήσουν, αφού πρώτα θα δημιουργούσαν ένα σχέδιο δράσης με 
βήματα, τα οποία και θα ακολουθούσαν πιστά. Οι μέντορες ανέλαβαν να εξηγήσουν και να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα «βήματα» ξεκινούσαν από 
τον σχηματισμό των ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα, μέχρι την κατασκευή και τη δοκιμαστική 
λειτουργία φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

2.2 Λίστα ελέγχου
Η τεχνική του peer-mentoring είναι μια από τις περισσότερο καινοτόμες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αυτήν την περίοδο. Με το να
εισάγουμε την ομότιμη μάθηση στα σχολεία, εστιάζουμε στην ενδυνάμωση της μαθησιακής 
ικανότητας, προάγουμε την αυτονομία των εκπαιδευομένων, και ενεργοποιούμε την προηγούμενη 
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γνώση τους και τις εμπειρίες της ζωής. Επιπρόσθετα, προσφέρουμε στους εκπαιδευτές ενηλίκων 
την ευκαιρία να πειραματιστούν με μία λιγότερο δασκαλοκεντρική μεθοδολογία, που ενδυναμώνει 
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Προτείνουμε λοιπόν μια λίστα ελέγχου – έναν οδηγό εφαρμογής της τεχνικής του peer-
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στο Λονδίνο μέσω της εθελοντικής δράσης Camden.

Προσδιορίζουμε τον στόχο του peer-mentoring
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Ποιος έχει συγκεκριμένες ικανότητες που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος του peer-

mentoring; Ποιος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω συγκεκριμένες δεξιότητες που 
χρειάζεται η ομάδα; Ποιος ανέλαβε έναν καινούργιο ρόλο που χρειάζεται εκπαίδευση και 
υποστήριξη; Ποιος τελικά έχει τις ικανότητες που απαιτούνται για έναν μαθητευόμενο: ανάληψη 
πρωτοβουλιών, προσπάθεια για κατάκτηση της νέας γνώσης, ευελιξία και προθυμία για δοκιμή 
νέων τρόπων, ανοιχτός στις νέες τάσεις και προοπτικές.

Προσκαλούμε τον μαθητευόμενο
Του επιτρέπουμε να μάθει τον σκοπό της καθοδήγησης (peer-mentoring). Δίνουμε ένα 

ερωτηματολόγιο για να καθορίσουμε τις προσδοκίες. Περιγράφουμε τον τρόπο που ο μέντορας και 
ο μαθητευόμενος θα δουλέψουν μαζί, τι ευθύνες θα αναλάβει ο καθένας. Αναφέρουμε τα 
προσδοκώμενα οφέλη από την εκπαιδευτική διαδικασία στον μαθητευόμενο. 

Εκτιμούμε τις ανάγκες του  μαθητευόμενου
Διευθετούμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε να διδάξουμε και σε εκείνα 

που ήδη γνωρίζει ο μαθητευόμενος. Ρωτάμε τον μαθητευόμενο τι νομίζει πως χρειάζεται για να 
οδηγηθεί στην επιτυχία, τι θεωρεί εύκολο και τι δύσκολο, πώς θα περιέγραφε το δικό του στιλ 
μάθησης. Μπορούμε να ρωτήσουμε συνεκπαιδευόμενους ή συναδέλφους. Επιβεβαιώνουμε πως η 
δεξιότητα που θα διδαχθεί είναι πράγματι απαραίτητη και χρησιμοποιούμε εφαρμογές του peer-
mentoring που μπορεί να βοηθήσουν. 

Αναπτύσσουμε αμοιβαίο σχέδιο εργασίας 
Επιλέγουμε το κατάλληλο σχέδιο για την ανάπτυξη της δεξιότητας που θα διδαχθεί (εάν δεν 

το έχουμε ήδη κάνει), καταστρώνουμε ένα σχέδιο εργασίας με συγκεκριμένες ενέργειες που θα 
οδηγήσουν τον μαθητευόμενο να ολοκληρώσει την κατάρτισή του. Το σχέδιο μπορεί να 
περιλαμβάνει μελέτη, συζήτηση, αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν, 
εκμετάλλευση εκπαιδευτικών ευκαιριών. Φροντίζουμε για την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και 
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τον ορισμό λήξης της ενέργειας. Προσαρμόζουμε το σχέδιο δράσης στο προσωπικό στιλ των 
μαθητευομένων και των αναγκών τους και τέλος δείχνουμε ευελιξία. 

Αποτιμούμε την εμπειρία του peer-mentoring
Ρωτάμε τους μαθητευόμενους, τον μέντορα, τον επιβλέποντα, όλους όσοι εμπλέκονται, για το 

αν επιτεύχθηκε ο σκοπός του peer-mentοring. Συζητάμε τα διδάγματα από την επιτυχία ή τυχόν 
αποτυχία. Και παρακολουθούμε: τι έχει μείνει να διδαχθεί, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. 

2.3 Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό τμήμα εφαρμογής μιας μεθόδου γιατί μέσω αυτής της 

διαδικασίας μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, να συνεκτιμήσουμε 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, να ενισχύσουμε τα δυνατά σημεία και να εντοπίσουμε 
αδυναμίες. Με την ολοκλήρωση μιας ενότητας μέσω της τεχνικής του peer-mentoring, ακολουθεί 
συζήτηση, προβληματισμός και καταγραφή απόψεων. Ένας πολύ χρήσιμος τρόπος για να 
συλλέξουμε πλούσιο υλικό πληροφοριών είναι η διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίου στους 
μέντορες αλλά και στους μαθητευόμενους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση περιεχομένου και 
ομαδοποίηση αποτελεσμάτων. Στο τμήμα του Λονδίνου που συμμετείχε στο πρόγραμμα H.E.L.P.
(How to Educate Learners through Peer-mentoring), στο οποίο εφαρμόστηκε τεχνική του peer-
mentoring, όταν ο μέντορας είχε συμπληρώσει πέντε συνεδρίες, ζητήθηκε από τους 
μαθητευόμενους να συμπληρώσουν μια φόρμα ανατροφοδότησης (σε μορφή ερωτηματολογίου) για 
το αν ήταν ικανοποιημένοι από την μέχρι τότε πορεία των συνεδριών. Οι μαθητευόμενοι 
μπορούσαν να προτείνουν και εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Οι μέντορες έλαβαν υπόψη τους 
τα ευρήματα και προχώρησαν ανάλογα. 

Το τελικό ερωτηματολόγιο για τους μαθητευόμενους μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις 
όπως:

• Τι απολαύσατε περισσότερο από την διαδικασία του peer-mentoring;
• Με ποιον τρόπο ο μέντορας σάς υποστήριξε και σας ενθάρρυνε;
• Τι καινούργια πράγματα μάθατε;
• Προέκυψαν καθόλου εμπόδια που ο μέντορας βοήθησε να υπερνικήσετε; Εάν ναι, με ποιον

τρόπο σας βοήθησε;
• Θα θέλατε να γίνετε μέντορας;

(http://www.peer-mentoring.eu/wp-content/uploads/2014/09/Evaluation-Tools-for-Mentees.pdf)
Το τελικό ερωτηματολόγιο για τους μέντορες μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως:    

• Η αλληλεπίδραση με τους μαθητευόμενους, βελτίωσε τις γνώσεις σας στο συγκεκριμένο 
θεματικό πεδίο; Εάν ναι, με ποιον τρόπο;

• Εάν προέκυψε κάποιο πρόβλημα/θέμα που σας απασχόλησε κατά την αλληλεπίδρασή σας 
με τους μαθητευόμενους, παρακαλούμε να το δηλώσετε καθώς επίσης και τις ενέργειές σας 
για να το λύσετε.

• Είχατε στη διάθεσή σας ικανοποιητικούς πόρους, ώστε να διασφαλίσετε το μεγαλύτερο 
δυνατόν συμφέρον για τους μαθητευόμενούς σας ως προς τη γνώση; Εάν όχι, τι απαιτήσατε;

• Αναπτύξατε νέες δεξιότητες μετά την αλληλεπίδρασή σας με τους μαθητευόμενους; (π.χ.:
επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες παρουσίασης, κ.λπ.) Εάν ναι, ποιες ήταν αυτές;

• Πώς θα περιγράφατε την όλη εμπειρία σας από την αλληλεπίδραση με τους 
μαθητευόμενούς σας;

(http://www.peer-mentoring.eu/wp-content/uploads/2014/09/Evaluation-Tools-for-Mentors-and-
Teachers.pdf)

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε εφαρμογή της τεχνικής της 
αλληλομάθησης στο πεδίο της αξιολόγησης. 
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2.4 Οφέλη peer-mentoring
Η ομότιμη μάθηση είναι μια διαδικασία που μπορεί να ωφελήσει όλους. Όπως βοηθά τον 

μαθητευόμενο να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του, έτσι βοηθά και τον μέντορα να 
αποκτήσει και άλλες.

2.4.1 Οφέλη για τον μέντορα
Μέσα από τη διαδικασία της αλληλομάθησης, δίνεται η ευκαιρία στον μέντορα να 

παρακολουθήσει δωρεάν κατάρτιση σε βασικές γνώσεις mentoring, να βελτιώσει τις 
επικοινωνιακές και οργανωτικές του δεξιότητες, να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του και την
ικανοποίησή του από τη δουλειά του (Switzer et al., 1995). Μπορεί να γίνει πρότυπο για άλλους 
εκπαιδευτές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, να μοιραστεί τη γνώση και την εμπειρία του, να
διευρύνει το δίκτυο επαφών του. Μπορεί ακόμα να μάθει από τους μαθητευόμενους, καθώς 
πρόκειται για μια αμφίδρομη διαδικασία. Σε μερικές περιπτώσεις, τέλος μπορεί να λάβει μεγάλη 
ικανοποίηση, γιατί μαθαίνει τρόπους καλύτερης διαχείρισης συγκρούσεων (Cowie, Jennifer, 2008. 
Stanley, McGrath, 2006), διαμεσολάβησης στις διενέξεις, αυθόρμητης αναζήτησης βοήθειας χωρίς 
ενδοιασμούς, όταν χρειάζεται (Bandura et al., 2000).

2.4.2 Οφέλη για τον μαθητευόμενο
Μέσα από τη διαδικασία του mentoring αντίστοιχα, δίνεται η ευκαιρία στον μαθητευόμενο να 

αναπτύξει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες, να διερευνήσει νέες προοπτικές, να 
βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του, να διευρύνει το προσωπικό δίκτυο επαφών, να δημιουργήσει 
προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης και προόδου, να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες.
Μπορεί να του παρασχεθεί καθοδήγηση σε τομείς που δεν είναι εξοικειωμένος, να του δοθεί το 
κίνητρο να τολμήσει για την επίτευξη των στόχων του. Να του παρασχεθεί υποστήριξη σε κάθε του 
προσπάθεια. Τέλος, όσον αφορά τους δέκτες της στήριξης αυτής, η ύπαρξη στενών σχέσεων με 
άτομα της ομάδας των συνομηλίκων αποτελεί μια σημαντική πηγή συναισθηματικής στήριξης που 
μπορεί να απομακρύνει και τις πιο σοβαρές συνέπειες του άγχους (Denis, 2003). Για παράδειγμα, η 
στήριξη από συνομήλικους δρα προληπτικά στην επιθετικότητα (Cowie, 1999. Cowie, Jennifer, 
2008), στον σχολικό εκφοβισμό, στις εξαρτήσεις (Shiner, 1999).

3 Συμπεράσματα
Peer-mentoring σημαίνει να μοιράζεσαι τη σοφία, τις δεξιότητες και την εμπειρία σου με τους 

άλλους. Να τους βοηθήσεις να εξελιχθούν και να μάθουν. Μέντορες και μαθητευόμενοι μαθαίνουν 
ο ένας από τον άλλον, εμπιστεύονται και σέβονται ο ένας τον άλλον. 

Η εφαρμογή της αλληλομάθησης σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία έχει θαυμαστά και 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα του προγράμματος H.E.L.P. επιβεβαιώνουν τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνών (παλαιότερων και σύγχρονων). 

Η εφαρμογή της τεχνικής της αλληλομάθησης είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και για 
όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζεται σε ομάδα μαθητευομένων ή ατομικά, ένας προς 
έναν. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέντορας στο πεδίο των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων 
του, αρκεί να είναι πρόθυμος να ακούει τους άλλους ανθρώπους και να τους βοηθά στη μελέτη 
τους. Όπως επίσης μπορεί να γίνει και μαθητευόμενος. Τα οφέλη και για τις δύο πλευρές είναι 
πολλά. Επιπρόσθετα η μέθοδος δεν κοστίζει, με αυτήν μεταδίδεται η πληροφορία, ενισχύεται η 
ομαδικότητα, χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης.
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Περίληψη
Η παρουσία ενήλικων ατόμων με εθνοπολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική 

διαφορετικότητα, στα τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελεί μια πρόκληση για το χώρο της Δια 
Βίου Μάθησης. Ο εκπαιδευτής καλείται να διαχειριστεί ενήλικα άτομα, τα οποία έχουν 
διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα, και συγχρόνως να προσαρμόσει τις παιδαγωγικές του
ενέργειες και πρακτικές, στα νέα δεδομένα της πολυπολιτισμικότητας. Η παρούσα εργασία εξετάζει 
την Δια Βίου Μάθηση, από την οπτική της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Υποστηρίζουμε την 
ανάγκη εφαρμογής των αρχών και των αξιωμάτων, πάνω στα οποία στηρίζεται η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρούμε ότι αποτελεί αναγκαιότητα στην 
σημερινή κοινωνική πραγματικότητα μια διαφορετική προσέγγιση της Δια βίου μάθησης, η οποία 
δεν απορρίπτει τις υφιστάμενες επιστημολογικές προσεγγίσεις, αλλά εμπλουτίζεται με τις αξίες της 
διαπολιτισμικότητας.
Λέξεις κλειδιά: Διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση
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χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες έννοιες για να ορίσουμε την εκπαίδευση που αφορά τα ενήλικα 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
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άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, ο όρος δια βίου μάθηση συνειρμικά στη 
συνείδηση του Έλληνα πολίτη παραπέμπει αποκλειστικά στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Ο Rogers (1999) αναφέρει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων «περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μορφές 
εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι, δηλαδή ως πεπειραμένα, ώριμα 
και ισορροπημένα άτομα». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ορισμός που δίνει ο Jarvis (2004). 
Αναφέρει ότι, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι μαθησιακές διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης 
ή γενικής εκπαίδευσης που παρακολουθούν άτομα τα οποία βρίσκονται στη κατάσταση του 
ενήλικα. Από τους δυο παραπάνω ορισμούς, παρατηρούμε ότι βασική προϋπόθεση της εκπαίδευσης 
ενηλίκων είναι η ενηλικιότητα, μια έννοια δύσκολη στον ορισμό της, καθώς εμπεριέχει στο νόημα 
της πολλές ερμηνείες. Ο Knowles (1980: 24) δίνει τέσσερις ορισμούς για τον ενήλικα: 1) 
Βιολογικός ορισμός: Η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να αναπαράγει. 2) Νομικός 
ορισμός: Η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να ψηφίσει, να οδηγήσει, να παντρευτεί, κ.λπ.
3) Κοινωνικός ορισμός: Όταν ένα άτομο αρχίζει να εκτελεί ρόλους ενηλίκων, όπως εργαζόμενος με 
πλήρη απασχόληση, ενεργός πολίτης, σύζυγος, γονέας, κ.λπ. 4) Ψυχολογικός ορισμός: όταν το  
άτομο αναπτύσσει την αυτο-αντίληψη ότι είναι υπεύθυνος για την τη δική του ζωή.

Στη παγκόσμια βιβλιογραφία, ο όρος δια βίου μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει 
μια σειρά διαδικασιών που οδηγούν σε προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη του 
ατόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Dave, 1976∙ Jarvis, 2004). O όρος της Δια βίου 
μάθησης γενικά χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα ευρύτερο περιεχόμενο εκπαίδευσης 
(Brookfield, 1983), με στόχο τη μάθηση που μπορεί να συμβεί σε κάθε φάση της ζωής των 
συμμετεχόντων (Jarvis, 2004). Στον πιο πρόσφατο νόμο του Ελληνικού Κράτους, Ν. 3879/2010 για 
την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, «δια βίου μάθηση αποτελούν όλες οι μορφές μαθησιακών 
δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την 
ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική 
συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική 
εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.  

3 Εννοιολογική οριοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας
Τους όρους πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα, αν και τους συνδέει η έννοια του 

πολιτισμού, δεν ταυτίζονται τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό όσο και σε εννοιολογικό. Ο Μάρκου 
(1996) τονίζει ότι τα όρια τους δεν είναι πάντα ευδιάκριτα, ενώ ο Δαμανάκης (1989) συνδέει τις 
δύο έννοιες τονίζοντας ότι προκειμένου να υπάρχει η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει τη 
πολυπολιτισμικότητα, χωρίς όμως να απορρέει απαραίτητα από αυτήν. Συνήθως, αναφερόμενοι 
στην πολυπολιτισμικότητα εννοούμε την πραγματική κατάσταση μιας κοινωνίας όπου επικρατεί 
πολιτισμικός πλουραλισμός, ενώ από την άλλη, η διαπολιτισμικότητα δεν αναφέρεται στην 
κατάσταση που επικρατεί, αλλά στη κατάσταση που έπρεπε να υπάρχει και κυρίως στις σχέσεις που 
υφίσταται ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς. Ο Δαμανάκης (2007) σημειώνει ότι όρος 
διαπολιτισμικότητα αναφέρεται «στην ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση, επικοινωνία και 
αλληλοεμπλουτισμό φορέων διαφορετικών πολιτισμών» (σ. 58). 

Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνουμε τη σύνδεση των όρων πολυπολιτισμικότητα και 
διαπολιτισμικότητα με την έννοια του πολιτισμού. Στην ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αναφέρεται 
σε κανόνες, τρόπους συμπεριφοράς, αξίες, ερμηνευτικά σχήματα και τον τρόπο ζωής των ατόμων 
σε μια κοινωνία (Δαμανάκης, 2004). Πρόκειται για πολυδύναμο και πολύπλοκο σύνολο 
συστημάτων, το οποίο εμπεριέχει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιμα, γλώσσες, 
μη λεκτική επικοινωνία (Νικολάου, 2011b). Κατά συνέπεια, η διαπολιτισμικότητα παρόλο που ως 
ιδεολογία εφαρμόστηκε στην αποκατάσταση των κοινωνικά αποκλεισμένων, κυρίως των 
μεταναστών, με την ολική έννοια του πολιτισμού περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση ανθρώπων 
τόσο εθνοτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, διαφορετικών όσο και ατόμων με διαφορετική 



409

άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, ο όρος δια βίου μάθηση συνειρμικά στη 
συνείδηση του Έλληνα πολίτη παραπέμπει αποκλειστικά στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 

Ο Rogers (1999) αναφέρει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων «περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μορφές 
εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι, δηλαδή ως πεπειραμένα, ώριμα 
και ισορροπημένα άτομα». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ορισμός που δίνει ο Jarvis (2004). 
Αναφέρει ότι, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι μαθησιακές διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης 
ή γενικής εκπαίδευσης που παρακολουθούν άτομα τα οποία βρίσκονται στη κατάσταση του 
ενήλικα. Από τους δυο παραπάνω ορισμούς, παρατηρούμε ότι βασική προϋπόθεση της εκπαίδευσης 
ενηλίκων είναι η ενηλικιότητα, μια έννοια δύσκολη στον ορισμό της, καθώς εμπεριέχει στο νόημα 
της πολλές ερμηνείες. Ο Knowles (1980: 24) δίνει τέσσερις ορισμούς για τον ενήλικα: 1) 
Βιολογικός ορισμός: Η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να αναπαράγει. 2) Νομικός 
ορισμός: Η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να ψηφίσει, να οδηγήσει, να παντρευτεί, κ.λπ.
3) Κοινωνικός ορισμός: Όταν ένα άτομο αρχίζει να εκτελεί ρόλους ενηλίκων, όπως εργαζόμενος με 
πλήρη απασχόληση, ενεργός πολίτης, σύζυγος, γονέας, κ.λπ. 4) Ψυχολογικός ορισμός: όταν το  
άτομο αναπτύσσει την αυτο-αντίληψη ότι είναι υπεύθυνος για την τη δική του ζωή.

Στη παγκόσμια βιβλιογραφία, ο όρος δια βίου μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει 
μια σειρά διαδικασιών που οδηγούν σε προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη του 
ατόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Dave, 1976∙ Jarvis, 2004). O όρος της Δια βίου 
μάθησης γενικά χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα ευρύτερο περιεχόμενο εκπαίδευσης 
(Brookfield, 1983), με στόχο τη μάθηση που μπορεί να συμβεί σε κάθε φάση της ζωής των 
συμμετεχόντων (Jarvis, 2004). Στον πιο πρόσφατο νόμο του Ελληνικού Κράτους, Ν. 3879/2010 για 
την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, «δια βίου μάθηση αποτελούν όλες οι μορφές μαθησιακών 
δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την 
ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική 
συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη». Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική 
εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.  

3 Εννοιολογική οριοθέτηση της πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας
Τους όρους πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα, αν και τους συνδέει η έννοια του 

πολιτισμού, δεν ταυτίζονται τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό όσο και σε εννοιολογικό. Ο Μάρκου 
(1996) τονίζει ότι τα όρια τους δεν είναι πάντα ευδιάκριτα, ενώ ο Δαμανάκης (1989) συνδέει τις 
δύο έννοιες τονίζοντας ότι προκειμένου να υπάρχει η διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει τη 
πολυπολιτισμικότητα, χωρίς όμως να απορρέει απαραίτητα από αυτήν. Συνήθως, αναφερόμενοι 
στην πολυπολιτισμικότητα εννοούμε την πραγματική κατάσταση μιας κοινωνίας όπου επικρατεί 
πολιτισμικός πλουραλισμός, ενώ από την άλλη, η διαπολιτισμικότητα δεν αναφέρεται στην 
κατάσταση που επικρατεί, αλλά στη κατάσταση που έπρεπε να υπάρχει και κυρίως στις σχέσεις που 
υφίσταται ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς. Ο Δαμανάκης (2007) σημειώνει ότι όρος 
διαπολιτισμικότητα αναφέρεται «στην ισότιμη συνάντηση, αλληλεπίδραση, επικοινωνία και 
αλληλοεμπλουτισμό φορέων διαφορετικών πολιτισμών» (σ. 58). 

Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνουμε τη σύνδεση των όρων πολυπολιτισμικότητα και 
διαπολιτισμικότητα με την έννοια του πολιτισμού. Στην ευρεία του έννοια ο πολιτισμός αναφέρεται 
σε κανόνες, τρόπους συμπεριφοράς, αξίες, ερμηνευτικά σχήματα και τον τρόπο ζωής των ατόμων 
σε μια κοινωνία (Δαμανάκης, 2004). Πρόκειται για πολυδύναμο και πολύπλοκο σύνολο 
συστημάτων, το οποίο εμπεριέχει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιμα, γλώσσες, 
μη λεκτική επικοινωνία (Νικολάου, 2011b). Κατά συνέπεια, η διαπολιτισμικότητα παρόλο που ως 
ιδεολογία εφαρμόστηκε στην αποκατάσταση των κοινωνικά αποκλεισμένων, κυρίως των 
μεταναστών, με την ολική έννοια του πολιτισμού περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση ανθρώπων 
τόσο εθνοτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, διαφορετικών όσο και ατόμων με διαφορετική 

συμπεριφορά, προσωπικότητα, μόρφωση, φύλο κτλ. Δηλαδή, αναφέρεται σε μια κατάσταση 
συνεννόησης όλων των ατόμων μιας κοινωνίας αλλά και μεταξύ ατόμων διαφορετικών κοινωνιών,
με χαρακτηριστικά την αναγνώριση, την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.

4 Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, εμφανίστηκε από την ανάγκη των σημερινών κοινωνιών να 

διαχειριστούν την πολυπολιτισμικότητα και τις αλλαγές που αυτή επέφερε. Βασική της 
προϋπόθεση και φιλοσοφία «είναι η συνύπαρξη και συνεκπαίδευση όλων των μαθητών,  
ανεξαρτήτως προέλευσης, μέσα σε ένα πνεύμα απροκάλυπτης επικοινωνίας και συνεργασίας, με 
σεβασμό στην ετερότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα» (Νικολάου, 2011a: 22). Η Διευθύνουσα 
επιτροπή για την εκπαίδευση (CD-ED) του συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe, 2004) 
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απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις (www.kdvm.gr). Η κάθε
ετερότητα γίνεται αποδεκτή, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο, χώρα
καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής.

Η διαπολιτισμική προοπτική της δια βίου μάθησης, έχει ως στόχο την ανάπτυξη της 
διαπολιτισμική ικανότητας των εκπαιδευομένων (Μαγος, 2005). Στην πιο πρόσφατη τράπεζα
θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ (2014), η διαπολιτισμική ικανότητα αναφέρεται στις βασικές ικανότητες
που οφείλει να αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος. Σημαντικό, είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αποδοχής της ετερότητας, ώστε να 
μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά (Γεωργογιάννης, 1999). Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να αποκτά, εκτός από τις βασικές πανεπιστημιακές γνώσεις, επιστημονική κατάρτιση
σχετικά με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική, τη πολιτισμική ετερότητα και τις κοινωνικές 
ανισότητες. Καλείται, να είναι σε θέση να αναπτύξει τις δεξιότητες των μαθητών, να τους παρέχει 
γνώσεις και να προάγει τις στάσεις τους, ώστε να είναι ικανοί να κατανοούν και να αναγνωρίζουν 
ως ίσους τους πολιτισμικά διαφορετικούς συμμαθητές τους (Gay, 2002). Οποιαδήποτε μελέτη της 
πολιτισμικής πτυχής της μαθησιακής διαδικασίας, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να εξετάζουν 
τις δικές τους πολιτιστικές πεποιθήσεις, παραδοχές, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές. Κατανοώντας 
τις δικές τους ατομικές και πολιτισμικές εμπειρίες, θα μπορέσουν στην συνέχεια να κατανοήσουν 
και να έχουν θετικότερη στάση στην διαφορά και παράλληλα να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά 
τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στους εκπαιδευόμενους.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω στόχων διαδραματίζει η αποτελεσματική 
διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ όλων των συντελεστών της μάθησης.  Οι εκπαιδευόμενοι 
ενήλικες καλούνται να αλληλεπιδράσουν, με γνώμονα το σεβασμό και την αποδοχή, με σκοπό να 
επιτευχθεί σωστή και αποτελεσματική διαπολιτισμική κατανόηση. Σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στα Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ρόδου (Γιακουμάκης, 2015), διαπιστώθηκε ότι 
προβλήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας προκύπτουν, κατά κύριο λόγο, είτε εξαιτίας
προβληματικών συμπεριφορών (αυταρχικές συμπεριφορές, αρνητική κριτική, υπερβολικός έπαινος, 
γελοιοποίηση), είτε λόγω διαφοράς στη χρήση της ελληνικής γλώσσας μεταξύ των ατόμων από 
διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, σε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, εντοπίστηκαν προβλήματα 
λόγω «ευρύτερων πολιτισμικών διαφορών», παραδοσιακών στερεοτύπων για τον ξένο, καθώς και 
«εκτίμησης/κρίσης των άλλων με τα δεδομένα του δικού μας πολιτισμού». Ο εκπαιδευτικός, πρέπει 
να διδάξει στους μαθητές του δεξιότητες, για να μπορούν να επικοινωνούν με διαφορετικούς 
τρόπους, με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα και για διαφορετικούς 
σκοπούς (Gay, 2002). Η διαπολιτισμική επικοινωνία θα γίνει εφικτή και αποτελεσματική, όταν ο 
εκπαιδευτής ενθαρρύνει και ενισχύει την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, την ελευθερία έκφρασης
και την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε όλα τα στάδια της παιδαγωγικής διαδικασίας.

6 Συμπεράσματα
Τα νέα δεδομένα της πολιτισμικής και κοινωνικής ποικιλομορφίας, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μια εξελισσόμενη κοινωνική πραγματικότητα που 
αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής ζωής, υπαγορεύουν την υιοθέτηση νέων 
πρακτικών, τόσο από τους εκπαιδευτές ενηλίκων, όσο και από τους υπεύθυνους που είναι 
επιφορτισμένοι με τον ευρύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων δια βίου μάθησης Η εκπαίδευση 
ενήλικων ατόμων με κάθε μορφή ετερότητας, απαιτεί πρακτικές που να εξασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση, την μετάδοση προσωπικών δεξιοτήτων, τον αλληλοσεβασμό και την αναγνώριση του 
άλλου. Θεωρούμε, ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη προσπάθεια
εφαρμογής της διαπολιτισμικής προσέγγισης, χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι παράγοντες δεν 
συνεισφέρουν ως προς αυτό. Ως διαπολιτισμικοί καθοδηγητές, αξιοποιώντας τα εργαλεία που τους 
προσφέρει η διαπολιτισμική παιδαγωγική, καλούνται να κατευθύνουν τους ενήλικες να 
αναστοχαστούν πάνω σε θέματα που αφορούν τόσο την ταυτότητα τους, όσο και στην ταυτότητα 
των άλλων. Απώτερος σκοπός, είναι η ανάπτυξη κριτικού στοχασμού, που θα οδηγήσει τους 
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ενήλικες μαθητές να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους και να δρουν ως χειραφετημένα και 
αυτοδύναμα μέλη της κοινωνίας. Πιστεύουμε, ότι η δια βίου μάθηση έχει ανάγκη ένα νέο μοντέλο 
εκπαίδευσης, το οποίο θα έχει στοιχεία των σπουδαιότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν 
διατυπωθεί στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, εμπλουτισμένων με τις αρχές και τις αξίες της 
διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Θεωρούμε, ότι η προσέγγιση αυτή θα δώσει ένα ξεχωριστό νόημα 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, μετουσιώνοντας την σε αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jarvis
(1995): μια ανθρωπιστική διαδικασία.
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Για την εκπαίδευση του κοσμοπολίτη: Η περίπτωση Tagore
και ο παγκοσμιοποιημένος εαυτός
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Εκπαιδευτικός ΠΕ03, ΠΕ18.26
 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διασαφηνίσει τις έννοιες του «κοσμοπολιτισμού» και της 

«παγκοσμιοποίησης», να αναδείξει τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και τις μεταξύ τους 
σχέσεις και να αποτυπώσει τις συνέπειες της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας στη διαμόρφωση της 
ταυτότητας των πολιτών και στην αποδοχή της ετερότητας. Στη συνέχεια, με αφετηρία τη θεώρηση 
της Martha Nussbaum για την κοσμοπολίτικη εκπαίδευση ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου

αιώνα, αναλύεται η εμβέλεια της συλλογιστικής της και οι ενστάσεις που αυτή εγείρει.  Τέλος,  
επιχειρείται η καταγραφή των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης στον εκπαιδευτικό θεσμό και 
εξετάζεται ο ρόλος των εθνικών κρατών στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην 
υλοποίηση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις – κλειδιά: Παγκοσμιοποίηση, Κοσμοπολιτισμός, Εκπαίδευση, Εθνικά κράτη
 

They spoke to me of people, and of humanity. 
But I’ ve never seen people, or humanity. 

I’ ve seen various people, astonishingly dissimilar, 
Each separated from the next by unpeopled space. 

 Fernando Pessoa 

1 Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση, οικονομική και πολιτισμική, αποτελεί την κυρίαρχη συνιστώσα του 
σύγχρονου κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι. Θεωρείται αποτέλεσμα της κατίσχυσης των αξιών 
του νεοφιλελευθερισμού και του αμερικανικού ηγεμονισμού, χωρίς να εξετάζεται αν η εμπέδωσή 
της οφείλεται εν μέρει και σε μια προηγούμενη πολιτισμική διεθνοποίηση, που διευκολύνθηκε από 
την πρόοδο της Επιστήμης, στη δυτική ορθολογική εκδοχή της, και την πληροφοριακή / 
επικοινωνιακή επανάσταση, που ευνόησε την απευθείας επικοινωνία των ατόμων πάνω στον 
πλανήτη και συνέργησε στην ανάδειξη του εν πολλοίς «τεχνητού» χαρακτήρα των συνόρων. Γι’ 
αυτό νοείται, άκριτα, σε αντιδιαστολή με τον πνευματικό πολιτισμό και συνήθως εκλαμβάνεται ως 
απειλή για την εθνική ταυτότητα, τη γλώσσα και την ιδιοσυστασία κάθε λαού, ιδιαίτερα εκείνων 
που δεν διαθέτουν την οικονομική ή πολιτική δύναμη να επηρεάσουν τις παγκόσμιες εξελίξεις. Στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο, και με δεδομένη την πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών, ο 
εθνοκεντρισμός και ο κοσμοπολιτισμός αποτελούν το βασικό δίπολο, έναντι του οποίου το 
εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να καθορίσει τις επιδιώξεις του, προς την κατεύθυνση 
της αποτροπής μιας πολιτισμικής ομοιογένειας αλλά και της αποδοχής της ετερότητας. 

2 Παγκοσμιοποίηση: Η νέα παγκόσμια τάξη ή η νέα παγκόσμια αταξία;

Από το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, περίοδο ραγδαίων και ριζοσπαστικών 
κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων, ο ρόλος των εθνικών κρατών, που στηρίζεται σε αμοιβαία 
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αποκλειόμενες εδαφικές επικράτειες και στη συγκέντρωση της κυριαρχίας στα έθνη,
αποδυναμώνεται (Hobsbawm, 1990, Sasen, 2001), η συστημική ιδιότητα της εθνικής κυριαρχίας
και η έννοια της «εδαφικότητας» μετασχηματίζονται, ενώ όλο και περισσότερο αναφύονται 
νεοφανή συστήματα διακυβέρνησης, που βασίζονται σε υπερεθνικούς οργανισμούς (Ο.Η.Ε., 
GATT, Δ.Ν.Τ. κ.λπ.) ή σε αναδυόμενα ιδιωτικά διακρατικά νομικά καθεστώτα, τα οποία 
βρίσκονται «πάνω και πέρα» από τα σύνορα των εθνικών κρατών, (Sasen, 2001, Bauman, 1998). 
Παράλληλα, η κυριαρχία (σε ιδεολογικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο) των αρχών του 
νεοφιλελευθερισμού και η μεγέθυνση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, σε συνδυασμό με τα 
νέα τηλεπικοινωνιακά και πληροφορικά δίκτυα, έχουν αναδιαρθρώσει τους θεσμούς και τις 
διαδικασίες διακυβέρνησης και δημοκρατικού ελέγχου των σύγχρονων (εθνικών και συγχρόνως 
πολυπολιστισμικών) κρατών. Από τη στιγμή, άλλωστε, που οτιδήποτε κινείται με ταχύτητα που 
πλησιάζει αυτή του ηλεκτρονικού σήματος είναι πρακτικά απαλλαγμένο από περιορισμούς που 
σχετίζονται με την περιοχή προέλευσης, διέλευσης ή προορισμού, η θεσμοθέτηση νέων 
νομοθετικών ρυθμίσεων και η υιοθέτηση πρακτικών που παρακάμπτουν τα εθνικά πλαίσια είναι 
επιβεβλημένη (Sasen, 2001, Bauman, 2004). Όπως το θέτει ο Bauman (1998) «αυτό που συνέβη στο 
τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα είναι ένας μεγάλος πόλεμος για την ανεξαρτησία από τον χώρο»,
υπονοώντας ότι τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις που 
θεμελιώνουν τις αποφάσεις, αποδεσμεύτηκαν από φραγμούς ή τοπικούς προσδιορισμούς (Bauman,
2004). Η ραγδαία όμως επιρροή των υπερεθνικών οργανισμών είχε τη διπλή συνέπεια της 
επιτάχυνσης του αποκλεισμού των αδύναμων περιοχών και της δημιουργίας νέων διόδων για την 
κατανομή των πόρων, που ξεφεύγουν, τουλάχιστον εν μέρει, από τον έλεγχο των εθνικών κρατών 
(Melucci, 1996). Έτσι, ο Kenneth Jowitt εισάγει την έννοια της «νέας παγκόσμιας αταξίας» (1992),
την οποία θεωρεί απότοκο του «Μεγάλου Σχίσματος», της κατάρρευσης δηλαδή της πολιτικής 
καθημερινότητας των συνασπισμών εξουσίας, ενώ ο Bauman (2004) συνδέει την έννοια της 
«παγκοσμιοποίησης» με μια καινοφανή, όπως υποστηρίζει, και ενοχλητική αντίληψη πως «τα 
πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας».

Στο πλαίσιο αυτό η διασπορά της δυτικής κουλτούρας, κυρίως όμως η πολιτισμική κυριαρχία 
της λαϊκής αμερικάνικης κουλτούρας σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η άμεσα αναγνωρίσιμη εκδοχή 
της παγκοσμιοποίησης, γνωστή και ως «αμερικανοποίηση», η οποία ευνοείται από την 
παγκοσμιοποίηση  των νομικών διευθετήσεων που τείνουν να κυριαρχήσουν στις διεθνείς 
επιχειρηματικές συναλλαγές (Sasen, 2001).

 

Η εμβέλεια, όμως, και η ένταση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, αν και όχι τόσο 
καινοφανούς1, είναι εύλογο να εγείρει μεγάλες αντιθέσεις∙ οι υπέρμαχοι υποστηρίζουν πως το 
παγκόσμιο και το τοπικό δεν είναι αντίθετα αλλά αμοιβαία συστατικά μιας παγκοσμιοποιημένης
κοινωνίας (Isin & Wood, 1999) ή όπως υποστηρίζει ο Featherstone «η παγκοσμιοποίηση συχνά 
οδηγεί στην ανάπτυξη του αυτόχθονου στοιχείου (indigenization), στον συγκρητισμό των παγκόσμιων 
συμβόλων, καθώς και στον υβριδισμό των ποικίλων τοπικών συμβόλων» (Isin & Wood, 1999)∙ οι 
κήνσορες, με προεξάρχοντα τον Ηobsbawm, θεωρούν τις αρνητικές συνέπειες περισσότερες και 
                                                      
 
 
 
 
1 Πριν απ' τη σύγχρονη εκδοχή της (κεφαλαιακής κυρίως) παγκοσμιοποίησης, είχαν προηγηθεί κάμποσες 
πολιτισμικές «παγκοσμιότητες», όπως λ.χ. ο Ελληνιστικός πολιτισμός, οι τρεις μεγάλες Θρησκείες που εδώ και 1500 
έως 3000 χρόνια έχουν επικρατήσει σε μεγάλα τμήματα της ανθρωπότητας, η Επιστήμη που στη δυτική ορθολογική 
εκδοχή της έχει διαπεράσει εδώ και αιώνες την ανθρωπότητα ολόκληρη και η Τεχνολογία απ' την εποχή της 
τυπογραφίας μέχρι σήμερα, οι οποίες δεν εγγράφονται κατ’ ανάγκην στα αρνητικά της Ιστορίας (Τάσιος, 2000).
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σημαντικότερες από τις θετικές, εφόσον το παγκόσμιο γίνεται η ουσιώδης μονάδα λειτουργίας κάθε 
ανθρώπινης δράσης και οι ιδιαιτερότητες αυτών που παίρνουν μέρος ή των περιοχών όπου 
λαμβάνουν χώρα αυτές οι δράσεις παρουσιάζονται ως ενοχλητικές ή αδιάφορες (Ηobsbawm,
1998). Υπό το πρίσμα αυτό η διατήρηση ή διάσωση της εθνικής ταυτότητας ταυτίζεται συχνά με 
ακραία συντηρητικές και πουριστικές θέσεις, που, ανιστόρητα, τη θεωρούν ανόθευτη και αμόλυντη
από κάθε ενοχλητική ετερότητα (Βέικος, 1999). Απότοκο των αντιλήψεων αυτών είναι οι μεγάλες 
ή μικρότερες επιφυλάξεις που εκφράζονται για τη μετανάστευση, μια μορφή κινητικότητας που 
ευνοήθηκε από την ανάπτυξη των μεταφορών που, με τη σειρά της, συνέβαλε στην ανάδειξη του εν 
πολλοίς «τεχνητού» χαρακτήρα των συνόρων και θα έπρεπε να οδηγήσει στην αποδαιμονοποίηση 
του ξένου (Smith, 1999, Bauman, 1998, Sasen, 2001).

Η «μεσότητα» έναντι των δύο ακραίων αντιθέσεων εκπροσωπείται από αρκετούς θεωρητικούς,
οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης, αν και 
επικεντρώνονται (Sasen, 2001, Bauman, 1998, Habermas, 1998, Hobsbawm, 1998) κυρίως στα 
αρνητικά: ομογενοποίηση της κουλτούρας, κατάρρευση ή μετασχηματισμός των εθνικών κρατών, 
με επιπτώσεις στην αναδιανεμητική δικαιοσύνη και την ισοτιμία, αμερικανοποίηση. Άλλοι 
συγγραφείς (Tully, 2008, Hardt & Negri, 2000) εστιάζουν στην ανάδυση κοινωνικών δυνάμεων, 
όπως τα κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης, που, ευνοούμενα από τη παγκοσμιότητα, 
υπονομεύουν την οικονομιστική πλευρά της ή την  εμπορευματοκρατική εισβολή στις αισθητικές 
προτιμήσεις, χωρίς να αναιρούν τα θετικά της, λ.χ. τη διεθνοποίηση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, που έχει τροποποιήσει τις προτεραιότητες των εθνικών 
αναγκών.

3 Πατριώτες ή κοσμοπολίτες; Ή μήπως και τα δύο;

Τα παγκοσμιοτικά φαινόμενα που εμφανίζονται στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην τέχνη,
στον τουρισμό, στον αθλητισμό και, κυρίως, στη διακίνηση διεθνών κεφαλαίων και στην 
υποχώρηση των «εθνικών αξιών» έναντι των ατομικών δικαιωμάτων, αποδίδονται σήμερα με την 
έννοια της «παγκοσμιοποίησης» και όχι της «καθολικότητας» (Bauman, 2004), με την οποία 
νοηματοδοτήθηκε η πρόθεση εξομοίωσης των συνθηκών και των ευκαιριών ζωής όλων των 
ανθρώπων σε όλα τα μέρη της γης. Η ίδια υποχώρηση παρατηρείται και στη χρήση της έννοιας του 
«κοσμοπολιτισμού», η οποία,  με την επιφανειακή και «τουριστική» ερμηνεία του συρμού 
(Παπαστεφάνου, 2009, Baumman, 1998), σηματοδοτεί ανθρώπους εύπορους και μποέμ, που μιλάνε 
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(δικαιοσύνη, καλοσύνη) και, άρα, στην αποτελεσματικότερη λύση των προβλημάτων, αφού για 
τους στωικούς δεν υπάρχει σοβαρότερο θέμα από την καταστροφή που προκαλεί ο φατριασμός 
(Nussbaum, 1999).

Να τονίσουμε εδώ πως οι Στωικοί2, όπως και ο Tagore, δεν πρότειναν την εγκατάλειψη των 
τοπικών και εθνικών μορφών πολιτικής οργάνωσης (πράγμα το οποίο η Nussbaum αφήνει στη 
σκιά) αλλά μια ηθική κοινότητα αποτελούμενη απ’ όλα τα ανθρώπινα όντα, προσεγγίζοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την αντίληψη του «κοσμοπολίτικου νόμου», που εισήγαγε ο Καντ στο έργο του 
«Για την παγκόσμια ειρήνη» και ο οποίος είχε τρεις άξονες: δημόσιο, διακρατικό και 
κοσμοπολίτικο (Kant, 1992, Archibugi, 2008).

Ο ανθρωπισμός των στωικών, του Tagore και του Καντ είναι η κύρια αιτία που θεωρητικοί όπως 
η Nussbaum, υποστηρίζουν την ανάγκη για μια κοσμοπολίτικη στροφή της εκπαίδευσης, η οποία 
θα επιλύει ζητήματα υπηκοότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και διαπολιτισμικής 
αντίληψης (Kemp, 2005, Noddings, 2005, Nussbaum, 1997). Η Nussbaum πιστεύει πως το μέρος 
όπου γεννιέται κάποιος είναι τυχαίο, άρα είναι ανεπίτρεπτο οι διαφορές στην εθνικότητα, στην 
τάξη ή ακόμη και στο φύλο, να αποτελούν σύνορα ανάμεσα στους συνανθρώπους  (Nussbaum,
1997). Όμως ο ισχυρισμός της πως η εκπαίδευση, υπό το πρίσμα αυτού του ανθρωπισμού, μπορεί 
να βελτιώσει τις παγκόσμιες συνθήκες, είναι ανησυχητική υπό δύο έννοιες∙ πρώτον γιατί 
παραγνωρίζει πως οι αδικίες και οι ανταγωνισμοί δημιουργούνται και αναπαράγονται από την ίδια 
την ανθρώπινη φύση, όπως ισχυρίζεται και ο Simon Critchley (2007), και δεύτερον γιατί η ιδέα του 
ανθρωπισμού συχνά χρησιμοποιήθηκε ως ηθική βάση αποκλεισμού εκείνων με τους οποίους 
είμαστε σε σύγκρουση, μετατρέποντάς τους σε «παράνομους της ανθρωπότητας». Στο ίδιο,
περίπου, μήκος κύματος κινείται και ο Nathan Glazer (1999), ο οποίος, αν και αναγνωρίζει τις 
θετικές πλευρές του κοσμοπολιτισμού, φοβάται πως δεν υπάρχει τρόπος να εφαρμόσουμε μόνο τις 
όψεις του που μας ενδιαφέρουν. Τέλος, η Drucilla Cornell (2003), στηριζόμενη στο φαινόμενο της 
βίας που, αν και αδικαιολόγητο σε ηθικό επίπεδο, εξακολουθεί να ασκείται, πιστεύει πως 
προσφεύγοντας στην έννοια του ανθρωπισμού, όταν μιλάμε για πολιτική, ηθική ή εκπαίδευση,
εθελοτυφλούμε προς την ανθρωπιστική πλευρά των μη ανθρωπιστικών μας πράξεων.

Πέρα, όμως, από τη μονοσήμαντη ή και απλοϊκή αντίληψη της προώθησης του ανθρωπισμού 
μέσω της κοσμοπολίτικης εκπαίδευσης, αφού έτσι υπερτονίζεται ο ρόλος της παιδείας και 
παραγνωρίζονται εγγενείς αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, η ρητορεία της Nussbaum προκάλεσε 
αντίλογο και σε άλλα ζητήματα. Η Gertrude Himmelfarb (1999), για παράδειγμα, επικεντρώνεται 
στο ότι η Nussbaum, στηριζόμενη αποκλειστικά στους στωικούς, αποσιωπά την αντίληψη του 
Αριστοτέλη, στην οποία βασίστηκαν τα σύγχρονα κράτη, ότι δηλαδή «ο άνθρωπος είναι φύσει 
πολιτικόν ζώον»3, προορισμένος από τη φύση του να ζει σε μια οργανωμένη πολιτική κοινωνία 
(«πόλις»)4, άρα σε μια μικρή συμβιωτική κοινότητα η οποία του παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και 
ένα πλέγμα σχέσεων και προϋποθέσεων για να πραγματώσει τις ηθικές και πνευματικές τους 
δυνάμεις και να επιδιώξει την αγαθή ζωή και την ευδαιμονία. Επισημαίνει, επίσης, ότι οι αξίες τις 
οποίες ευαγγελίζεται η Nussbaum δεν είναι παγκόσμιες αλλά δυτικές και, άρα, έχουν ενσωματωθεί 
μόνο στα συστήματα διακυβέρνησης των κρατών που ιδρύθηκαν με βάση αυτές τις αξίες. 

                                                      
 
 
 
 
2 Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε καταγγελία των πάσης φύσεως διακρίσεων προέβη πρώτος ο σοφιστής 
Αντιφών, ο οποίος στο έργο του Αλήθεια (Diels, H. – W. Kranz 44B, 1960) διακηρύσσει την ισότητα όλων των 
ανθρώπων και χαρακτηρίζει βαρβαρότητα τη διάκριση σε κοινωνικές τάξεις και σε Έλληνες και βάρβαρους. 
3 Αριστοτέλους Πολιτικά, Α2 1253, στ. 3. 
4 Η «πόλις», την οποία ο Αριστοτέλης θεωρεί ως την υπέρτατη μορφή κοινωνίας, ταυτίζεται με το μόρφωμα της 
πόλης-κράτους της αρχαιότητας και άρα έχει μικρή έκταση. 
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μόνο στα συστήματα διακυβέρνησης των κρατών που ιδρύθηκαν με βάση αυτές τις αξίες. 

                                                      
 
 
 
 
2 Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε καταγγελία των πάσης φύσεως διακρίσεων προέβη πρώτος ο σοφιστής 
Αντιφών, ο οποίος στο έργο του Αλήθεια (Diels, H. – W. Kranz 44B, 1960) διακηρύσσει την ισότητα όλων των 
ανθρώπων και χαρακτηρίζει βαρβαρότητα τη διάκριση σε κοινωνικές τάξεις και σε Έλληνες και βάρβαρους. 
3 Αριστοτέλους Πολιτικά, Α2 1253, στ. 3. 
4 Η «πόλις», την οποία ο Αριστοτέλης θεωρεί ως την υπέρτατη μορφή κοινωνίας, ταυτίζεται με το μόρφωμα της 
πόλης-κράτους της αρχαιότητας και άρα έχει μικρή έκταση. 
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Μια, όμως, ουσιαστικοτέρη γνώση του ιστορικού παρελθόντος και των πολιστισμικών 
συνιστωσών άλλων –μη δυτικών- λαών θα έδινε τη δυνατότητα στη Himmelfarb και σε άλλους 
υποστηρικτές παρόμοιων απόψεων να ανακαλύψουν πως και εκεί υπήρξαν θεωρητικοί που 
πραγματεύτηκαν τις αξίες του ανθρωπισμού και πως τα ιδεώδη του έχουν ενσωματωθεί στη 
θρησκεία ή στις παραδόσεις τους (Chesneaux, 1968). Συχνά, άλλωστε, η πίστη στην ανωτερότητα 
των δυτικών αξιών και στη δυτικού τύπου δημοκρατία, ειδικά σε αντιδιαστολή με μη δυτικές 
παραδόσεις που ταυτίζονται, άκριτα, με ολοκληρωτικές αντιλήψεις ή τον φονταμενταλισμό, και η
συνακόλουθη προσπάθεια επιβολής τους, στο όνομα του ανθρωπισμού και της υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων5, παραγνωρίζει τα κίνητρα της οικονομικής, κερδοσκοπικής επέκτασης,
που δεν είναι καθόλου ευγενή. Η πεποίθηση, άλλωστε, ότι οι άνθρωποι, σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της γης, μοιράζονται κοινούς σκοπούς, επιθυμίες και αξίες, συσκοτίζει μια πολυποίκιλη και 
πολυπρισματική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας την ουτοπική διάσταση του κοσμοπολιτισμού 
και τον αδικαιολόγητο ενθουσιασμό του. Από κοντά ο McConnell (1999) προτάσσει στη θέση του 
κοσμοπολιτισμού της Nussbaum τη θρησκεία, η οποία, κατ’ αυτόν, είναι ένα από τα πιο ισχυρά 
μέσα για την καταπολέμηση του εγωισμού και της εθνικής ιδιοτέλειας και η οποία, προτάσσοντας 
την ηθική επιταγή της φροντίδας για τον ξένο, τέμνει κάθετα τα σύνορα και ενοποιεί τους 
ανθρώπους. Έντονα αντίθετη άποψη υποστηρίζει και η Sissela Bok (1999, σελ. 60), η οποία θεωρεί
υποκριτικές τις θέσεις των κοσμοπολιτών και γενικεύει –αυθαίρετα κατά τη γνώμη μου- το 
επιχείρημα του William Godwin πως, αν πνίγονται δύο άνθρωποι, αυτός που θα σώσουμε είναι ο 
συγγενής μας, προεκτείνοντάς το στο επίπεδο του εθνικά συγγενούς μας. Υποστηρίζει, επίσης, πως 
«τα παιδιά που στερούνται μιας εκπαίδευσης που βασίζεται στις «ρίζες» έχουν δυσκολία να βιώσουν 
οποιαδήποτε άλλη πίστη και είναι πιθανό ν’ αναπτύξουν τη νοσηρή αντίληψη πως είναι εξόριστοι από 
παντού και δεν έχουν υποχρέωση σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό τους».

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους ο Amartya Sen (ο οποίος υπήρξε απόφοιτος του σχολείου 
του Tagore στο Santiniketan), στηρίζει, σχεδόν απόλυτα, τις θέσεις της Nussbaum, αντικρούοντας 
τα επιχειρήματα των πολέμιών της ένα προς ένα. Αναφέρει πως «η εστίαση της Nussbaum στην 
παγκόσμια υπηκοότητα βρίσκεται στη διόρθωση μιας σοβαρής παράλειψης –αυτής του ενδιαφέροντος 
για τυς ανθρώπους που δεν συνδέονται μαζί μας μέσω, ας πούμε, σχέσεων συγγένειας ή κοινότητας ή 
εθνικότητας» (Sen, 1990 σελ. 139). Έντονη διαφωνία εκφράζει επίσης στη θέση της Himmelfarb,
σύμφωνα με την οποία έννοιες όπως η δικαιοσύνη, το διεθνές δίκαιο, η λογική, και η αγάπη της 
ανθρωπότητας, δεν αποτελούν «αξίες της ανθρωπότητας ως συνόλου» και τις θεωρεί «κυρίως, ίσως 
ακόμα και αποκλειστικά Δυτικές αξίες». (Himmelfarb, 1990, σελ. 143). Πιστεύει δε, πως και η ίδια 
η  Nussbaum ισχυρίζεται πως αυτές οι αξίες δεν είναι μεν κοινές σε όλους αλλά όλοι οι άνθρωποι 
έχουν λόγο να τις σέβονται.

Οι περισσότεροι όμως θεωρητικοί που απάντησαν στις θέσεις της  Nussbaum κινούνται ανάμεσα 
στα δύο άκρα, στέκονται, δηλαδή, κριτικά απέναντί της και χωρίς να απορρίπτουν τον 
κοσμοπολιτισμό, τον ορίζουν με διαφορετικό τρόπο, υιοθετώντας κάποιες από τις απόψεις της και 
απορρίπτοντας άλλες. Έτσι υποστηρίζουν πως δεν μπορούμε να απορρίπτουμε το τοπικό προς 
χάριν του γενικού και πως, για να υπάρξει σεβασμός και δεκτικότητα για την αλήθεια του «άλλου»,
πρέπει να εξερευνηθεί και να βιωθεί πρώτα η «κοντινή» αλήθεια (Barber; Falk; Scarry; Putnam;
                                                      
 
 
 
 
5 Ο Καστοριάδης (1992) θεωρεί τον δυτικό πολιτισμό έναν μεταξύ άλλων και συγχρόνως μοναδικό, με την έννοια ότι 
αναγνωρίζει την ετερότητα των άλλων (στάση που οι άλλοι πολιτισμοί δεν του ανταποδίδουν) και ότι έθεσε 
κοινωνικές φαντασιακές σημασίες και κανόνες που έχουν καθολική αξία. Υπό το πρίσμα αυτό αποδέχεται την 
προσπάθεια λελογισμένης μεταστροφής όλης της ανθρωπότητας, προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης ουσιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (λ.χ. κατάργηση της κλειτοριδεκτομής και του αγκτηριασμού που εφαρμόζεται στα 
κορίτσια μουσουλμανικών χωρών).   
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Pinsky, 1999), άρα επιβάλλεται να κατανοήσουμε πρώτα ποιοι είμαστε «εμείς», για να μπορέσουμε 
ύστερα να ορίσουμε τους «άλλους» και να προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε. Το «εμείς»,
όμως, έχει σχέση πάντα μ’ έναν συνεκτικό παράγοντα που ενοποιεί ένα κοινωνικό σύνολο αλλά και 
διασπάται σε μικρότερα και διαφορετικά «εμείς», υποσύνολα του συνόλου, τα οποία κάθε στιγμή 
μας τοποθετούν στη θέση κάποιου «άλλου». Στη δυσκολία να φανταστούμε αυτόν τον «άλλο» 
εστιάζει και το κείμενο της Elaine Scarry (1999), η οποία θεωρεί πως τα ανθρώπινα δικαιώματα,
όπου γης, είναι πολύ σημαντικά, κατοχυρώνονται από τα συντάγματα (τουλάχιστον των δυτικών 
κοινωνιών) και άρα δεν είναι σκόπιμο να απορρίπτουμε τον συνταγματισμό χάριν μιας 
υποτιθέμενης «ελεύθερης» καλής θέλησης∙ οι συνταγματικοί κανόνες «είναι οικουμενικοί ως προς 
το περιεχόμενό τους, αλλά συγκεκριμένοι ως προς την επικύρωση της επιβολής τους», ενώ «πάντα 
υπάρχει ο κίνδυνος να παρερμηνευτεί η φαντασία, η οποία συχνά εμπνέει την επιθυμία ν’ ανεβούμε 
πάνω από τοπικιστικές συνταγματικότητες» (ό.π.), άποψη που ενστερνίζεται και ο Benjamin Barber
(1999), προσθέτοντας τον ανθρωπιστικό ρόλο της ταυτότητας σ’ έναν κόσμο ρευστότητας, 
μετακινήσεων, συμβολαίων και νομικών προσώπων. 

Την πιο –κατά τη γνώμη μου- εύστοχη κριτική ασκεί ο Richard Falk (1999), o οποίος, χωρίς να 
διαφωνεί με τον πυρήνα των θέσεων της Nussbaum, εντοπίζει σ’ αυτές ένα σημαντικό κενό∙ οι
υποστηρικτές του στωικο-καντιανού κοσμοπολιτισμού δέχονται ένα ηθικό πλαίσιο 
«παγκοσμιοποιών διαβεβαιώσεων», το οποίο όλο και πιο δύσκολα μπορεί να συμφιλιωθεί με την 
πραγματικότητα της σύγχρονης, κεφαλαιοκεντρικής παγκοσμιοποίησης, η οποία είναι ηθικά 
ελλειμματική, ενσωματωμένη στον νεοφιλελεύθερο τρόπο σκέψης και, όντας ηθικά ουδέτερη, 
ασκείται με τρόπο που ελαχιστοποιεί το ηθικό και οραματικό περιεχόμενο της σύλληψης του 
κόσμου ως όλου. Χωρίς να αρνείται την ύπαρξη των εθνικών κρατών, εστιάζει στην ύπαρξη 
υπερεθνικών δραστηριοτήτων, από οργανώσεις πολιτών ή υπερεθνικούς φορείς, οι οποίες, χωρίς να 
ασκούν παγκόσμια διακυβέρνηση αποτελούν πειραματισμούς μιας παγκόσμιας ή κοσμοπολίτικης 
δημοκρατίας. Υπό αυτό το πρίσμα αναιρείται η πόλωση ανάμεσα στον κοσμοπολιτισμό και τον 
εθνικισμό (πατριωτισμό καλύτερα) και επιτυγχάνεται η συμφιλίωσή τους.
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4 Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα στις συνθήκες του «παγκόσμιου χωριού»
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Με δεδομένα, λοιπόν, την άμβλυνση των εθνικών παραδόσεων, την αναίρεση της 
μοναδικότητας κάθε εθνικής γλώσσας και τη διαποίκιλση των αισθητικών και ηθικών αξιών κάθε 
λαού, η καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας και της πολιτισμικής αυτογνωσίας6, θεωρούνται 
αντίδοτο στο ενδεχόμενο επιβολής ενός μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Παρόμοια στάση υιοθετείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι η 
πολιτισμική ποικιλία (γλωσσικές ιδιαιτερότητες, θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες) δεν είναι 
καινοφανής. Στο πλαίσιο αυτό η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική καλείται, 
επαναπροσδιορίζοντας το περιεχόμενο τόσο του «εμείς» όσο και του «άλλου», να αναδείξει τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών, να διαμορφώσει μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, η 
οποία θα εμπερικλείει και θα κατοχυρώνει τη διαφορετικότητα, και συγχρόνως να ανταποκριθεί 
στην αναγκαιότητα της ένταξης των μεταναστών στη χώρα εγκατάστασης.

Συγχρόνως, η εκπαίδευση καλείται να συμβάλει στην καλλιέργεια προτύπων συμπεριφοράς που 
χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες, ως επαρκή θωράκιση σε
φαινόμενα βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού (ΦΕΚ 303/13-03-03), τα οποία εύλογα εντείνονται σε 
περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, όταν το χάσμα μεταξύ ευπόρων και απόρων όπως και η 
κοινωνική αδικία καθίστανται περισσότερο εμφανή και όταν η αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων 
στα πρόσωπα των «άλλων», μεταναστών ή προσφύγων ή ανηκόντων σε γλωσσικές, θρησκευτικές ή 
άλλες μειονότητες είναι αναμενόμενη. Η στάση αυτή, μάλιστα, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 
τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υιοθετούν αυστηρότερα μέτρα για την είσοδο των μεταναστών και 
περιορίζουν τα ποσοστά αναγνώρισης των προσφύγων7, άρα εξαναγκάζουν τους μετανάστες και 
τους αιτούντες άσυλο να εισέρχονται ανεπίσημα στην ευρωπαϊκή επικράτεια, τη στιγμή που οι
οικονομικές ανισότητες και οι συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εντείνει τη 
μεταναστευτική κίνηση. 

Από την άλλη, η εκπαίδευση είναι σκόπιμο να διασφαλίσει τις δυνατότητες πρόσβασης όλων 
των εκπαιδευομένων στην πληροφορία και στη γνώση, ώστε να είναι ικανοί να παρακολουθούν τις 
ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες στα διάφορα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, που αναμένονται εντονότερες από 
την εντεινόμενη μεταναστευτική κίνηση. Η επιδίωξη αυτή υλοποιείται, όχι με τη υποταγή της 
εκπαίδευσης στις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, άρα με την κατάρτιση και την 
εξειδίκευση σε τομείς που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, αλλά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
καθιστούν το άτομο ικανό να αναζητά, να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τη νέα γνώση, άρα να είναι 
τεχνολογικά εγγράμματο (Riffkin, 1996) και να υιοθετεί πρακτικές δια βίου μάθησης.

Κι ενώ οι άνθρωποι είναι περισσότερο από ποτέ κοσμοπολίτες, (με την έννοια της 
κινητικότητας), είναι ταυτόχρονα και φοβικοί, άρα λιγότερο δεκτικοί στις κουλτούρες των άλλων, 
ειδικά όταν δεν πηγαίνουν εκείνοι να τις «συναντήσουν» αλλά μεταφέρονται αυτές στον δικό τους 
τόπο. Φαίνεται, μάλιστα, πως όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με την ετερότητα, τόσο πιο 
αρνητικοί γινόμαστε απέναντί της, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτήν ηθικά, 
συναισθηματικά και διανοητικά, με άλλα λόγια προετοιμασμένοι από τους φορείς που ασκούν 
παιδευτική επίδραση (Sasen, 2001; Bauman; 2004, Παπαστεφάνου; 2009). Η εκπαίδευση, λοιπόν,
θα πρέπει να επιδιώκει και την προετοιμασία των νέων για την αναπόφευκτη πλέον επαφή με την 
                                                      
 
 
 
 
6 Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση η καλλιέργεια 
της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης προβάλλεται παράλληλα με την ανάπτυξη της συνείδησης του ευρωπαίου 
πολίτη (ΦΕΚ 303/13-03-03). 
7 Για τη μη αποδοχή από την Ε.Ε. της πολιτικής της «μηδενικής μετανάστευσης» που εφάρμοζαν τα κράτη-μέλη, βλ. 
Cholewinski, R., (2002), “Borders and Discrimination in the European Union”, London: Immigration Law Practitioners’ 
Association and Brussels: Migration Policy Group. 
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ετερότητα, άρα υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί παρά να είναι κοσμοπολίτικη. Ωστόσο θα πρέπει 
να προηγηθεί ο διαχωρισμός και η οριοθέτηση των εννοιών του «κοσμοπολιτισμού» και της
«παγκοσμιοποίησης», αφού πολύ συχνά η έννοια του «κοσμοπολιτικού» εαυτού χρησιμοποιείται 
εκεί όπου ο όρος «παγκοσμιοποιημένος» εαυτός θα ήταν καταλληλότερος. Όπως αναφέρει και η 
Παπαστεφάνου (2009), «ο κοσμοπολιτισμός σε μια αναδιατυπωμένη, προσεκτική εκδοχή, πιο εναργή 
ως προς τις λεπτές πολιτικές αποχρώσεις, πρέπει να αφορά περισσότερο στη μεταχείριση των άλλων 
παρά στην επαφή και πιθανώς συμφωνία μας μαζί τους».

Οι εκπαιδευτικοί, όμως, και ειδικά οι εκπαιδευτικοί χωρών όπως η Ελλάδα που από χώρα 
αποστολής μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών (Τσάκαλος, 2008), είναι απροετοίμαστοι
να χειριστούν προκλήσεις τέτοιου μεγέθους, με αποτέλεσμα να προβάλλει ως απολύτως αναγκαίος
ο σχετικός εμπλουτισμός του περιεχομένου της βασικής τους κατάρτισης και επιμόρφωσης. Ο 
χαρακτήρας του επείγοντος αναδεικνύεται από την παραδοχή ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους μηχανισμούς αναπαραγωγής, ανασύστασης αλλά και συγκρότησης 
ιδεολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών μοντέλων, άρα επιβάλλεται να 
διαχειρισθεί τη σχέση της με τους μετανάστες, καλύπτοντας αποτελεσματικά τους εκατέρωθεν 
άξονες της μεταναστευτικής κίνησης, ως χώρος αποστολής και υποδοχής μεταναστών.

Το πρότυπο που εφαρμόζει η ελληνική εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα είναι ο 
διαφοροποιημένος αποκλεισμός (Castles, 1995)∙ υιοθετεί, σε επίπεδο θεσμικών διακηρύξεων τις 
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (ισότητα, σεβασμός της ετερότητας, αλληλεγγύη, 
αλληλεπίδραση και εξάλειψη των εθνικιστικών συμπεριφορών) αλλά υπολείπεται στο επίπεδο των 
δράσεων που θα την προωθήσουν ουσιαστικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εξειδικευμένα 
προγράμματα (λ.χ. για τους μουσουλμανόπαιδες, τους τσιγγανόπαιδες και τους παλιννοστούντες) 
και δραστηριότητες (τάξεις υποδοχής, τμήματα ένταξης, ενισχυτική διδασκαλία) αποτελούν 
εντελώς πρόσφατες κατακτήσεις, που αδυνατούν όμως να καλύψουν τις ανάγκες κάθε κατηγορίας 
μαθητικού πληθυσμού που δεν έχει μητρική του γλώσσα την Ελληνική.  Έτσι η περιθωριοποίηση 
της μητρικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των μεταναστών μαθητών, έχει ως 
αποτέλεσμα και την πλημμελή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από όλους τους μετανάστες, 
προϋπόθεση εντελώς απαραίτητη για την ομαλή τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία, αλλά και την 
αυξημένη, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, μαθητική διαρροή, για μια σειρά λόγων, γλωσσικών, 
ρατσιστικών, οικονομικών κ.λπ. (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003, Νικολάου, 2003, Κάτσικας &
Πολίτου, 2003). 

Με αυτά τα δεδομένα η εκπαίδευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, αν δεν κατορθώσει να συνδυάσει την εθνοκεντρική πολιτική με τις αρχές τις 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η λύση, όπως αναφέρει και η Scarry (1999), δεν μπορεί να βασίζεται 
σε μια κοσμοπολίτικη «απλοχεριά», στηριγμένη στην αυθόρμητη και γενναιόδωρη «φαντασία» του 
πληθυσμού για τον «ξένο», όσο στον συστηματικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό,  ώστε να περιοριστεί 
ενδογενώς η απεχθής δομική θέση του «ξένου» και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της 
ανθρώπινης «ετερότητας».

 

5 Επίλογος

Σε μια περίοδο ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών ανακατατάξεων, η εκπαίδευση 
καλείται να βρει τον βηματισμό της, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις όχι μόνο ενός 
παγκοσμιοποιημένου παρόντος αλλά και ενός άδηλου, εν πολλοίς, μέλλοντος. Η στροφή στο 
παρελθόν, με την επίκληση στις αρχές και στις αξίες του κοσμοπολιτισμού και του ανθρωπισμού,
στάση που φαίνεται να υιοθετεί και η Nussbaum, είναι μεν συνήθης και δικαιολογημένη σε 
περιόδους ρευστότητας, καθώς δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, ωστόσο στις σημερινές 
συνθήκες των αντικρουόμενων σκοπών και συγκεχυμένων, ακόμα, επιδιώξεων, θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως πυξίδα∙ με την προϋπόθεση ότι το παρελθόν δεν εκλαμβάνεται ως θέσφατο, αλλά 
επαναπροσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα και τα προτάγματα της σύγχρονης πραγματικότητας 
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και, επιπλέον, συνδυάζεται με έναν οραματικό λόγο που διεισδύει στις μελλοντικές καταστάσεις 
και, συλλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά τους, προλαβαίνει τις προκλήσεις τους.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, η αναφορά σε διαχρονικές αξίες, όπως αυτές του κοσμοπολιτισμού ή του ανθρωπισμού, 
τις οποίες οφείλει ούτως ή άλλως να υπηρετεί η εκπαίδευση, δεν αποτρέπει τελικά την «εκδίκηση
των γεγονότων», που δυστυχώς δεν «προσαρμόζονται» στις θεωρητικές μας συλλήψεις. 
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Περίληψη
Η ανάγκη συγγραφής του άρθρου «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και αναπηρία» 

προκύπτει από το ότι τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και σήμερα, βιώνουν διακρίσεις σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής τους ζωής. Βασικός στόχος του άρθρου, η παρουσίαση του πλαίσιο της 
νέας αντίληψης για την αναπηρία, των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, την αντιμετώπιση ειδικών 
προβλημάτων μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων και παρουσίαση ενδεικτικών προγραμμάτων 
κατάρτισης για Άτομα με Αναπηρία. Η συμβολή του άρθρου είναι η παρουσίαση ενός πλαισίου 
εκπαίδευσης ευρύτερων στρωμάτων της κοινωνίας για την έμπρακτη εμπέδωση του πολυδιάστατου 
μοντέλου για την αναπηρία, η ευαισθητοποίηση με βάση τη γνώση και η προώθηση της Δια Βίου 
Μάθησης των ατόμων με αναπηρία, που διασφαλίζει τη διαρκή διεύρυνση, αναβάθμιση και 
επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να 
παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 
επαγγελματικής και εν γένει κοινωνικής ζωής.

Λέξεις κλειδιά: Δια Βίου Μάθηση, αναπηρία, διακρίσεις στην εκπαίδευση.

1 Εισαγωγή
Η ευνοϊκή συγκυρία τόσο με την έννοια ότι τόσο από πλευράς ευρωπαϊκού και εθνικού 

θεσμικού πλαισίου όσο και σε όρους δυνατοτήτων χρηματοδότησης η Δια Βίου Μάθηση και 
ειδικότερα η Δια Βίου Μάθηση των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζεται θετικά, παρέχοντας 
δυνατότητα σε φορείς να συμμετέχουν σε Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για άτομα με 
αναπηρίες, είτε με το να επικαιροποιούν την είδη υπάρχουσα γνώση τα άτομα με αναπηρία είτε με 
το να αποκτούν δεξιότητες σε κάποιο αντικείμενο.

Στο συγκεκριμένο άρθρο διερευνάμε το πώς τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μπορούν να 
εξομαλύνουν τις διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση, μέσα από την 
σχέση του ατόμου με αναπηρία με την εκπαίδευση, παράγοντες ειδικής μέριμνάς την σχέση της Δια 
Βίου Μάθησης με την αναπηρία. Ο όρος Δια Βίου Μάθηση είναι μια ευρύτερη έννοια, που 
περιλαμβάνει όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό της κοινής δραστηριότητας λόγου, έργου ή άμεσης 
αντίληψης λόγω σωματικής ή πνευματικής βλάβης ενός ανθρώπου. Τέλος, με το όρο ειδική 
Μέριμνα εννοούμε την ειδική φροντίδα που πρέπει να παρέχει το κράτος στα άτομα με αναπηρία 
ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. Διακρίνουμε τους σωματικά ανάπηρους και τους διανοητικά 
ανάπηρους. 

2 Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και διακρίσεις

2.1 Η Εκπαίδευση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
Το δικαίωμα του ανθρώπου στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται σε

σειρά κειμένων διεθνών οργανισμών και εθνικών θεσμών. Ενδεικτικώς αναφέρονται:

• Nόμος 4283/10 Σεπτεμβρίου 2014 (αριθμ. φύλλου Α/189), Άρθρο 7
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από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της 
επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη 
απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό 
έτος 2009−2010 οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 
2009." 

• Νόμος 4074/11 Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 88Α')
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (2008)
Άρθρο 24, Εκπαίδευση, Παράγραφος 24.5: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα 
άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, χωρίς 
διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες."

• Στο Σύνταγμα της Ελλάδος (παράγραφος 6 του άρθρου 21) υπάρχει έμμεση αναφορά:
«Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή της Χώρας».

2.2 Εκπαίδευση και Αναπηρία
Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να στοχεύει αφενός στον εκπαιδευτικό προσανατολισμό 

και στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αφετέρου στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.
Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία εμπίπτει στην έννοια της ολιστικής προσέγγισης, δηλαδή 
της πολιτικής για την αναπηρία σε όλες τις πλευρές της ζωής, δεδομένου ότι η αποσπασματική-
ελλειμματική αντιμετώπιση δημιουργεί προβλήματα με έντονο σωρευτικό χαρακτήρα.

Τα αίτια της διαφοροποίησης στο επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία
οφείλονται σε:

• Αδυναμίες στο εκπαιδευτικό σύστημα,

• Αδυναμίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα (υποδομές, υπηρεσίες).

Οι αδυναμίες στο εκπαιδευτικό σύστημα αφορούν εμπόδια που αποκλείουν τα άτομα
με αναπηρία από αυτή καθ’ εαυτή την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, την
πρόωρη εγκατάλειψη και την παροχή χαμηλότερου επιπέδου μόρφωσης.
Οι αδυναμίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα αφορούν εμπόδια που πηγάζουν από
τις μη προσβάσιμες υποδομές, υπηρεσίες κ.ά.
Σημαντικό θέμα στη σχέση εκπαίδευσης και αναπηρίας είναι η πρόσληψη της
εκπαίδευσης ως «επένδυσης». Η έννοια της «επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο»
ενδέχεται να κατακτά μία θετική πρώτη εντύπωση και αποδοχή, καθότι η έννοια της
«επένδυσης» καθ’ εαυτή έχει θετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, αν στην έννοια της
επένδυσης αποδοθεί το κυριολεκτικό οικονομικό της περιεχόμενο, τότε θα πρέπει να
είμαστε επιφυλακτικοί. Η επένδυση σε στενούς οικονομικούς όρους υπακούει της
ανάλυσης κόστους-οφέλους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι οικονομικά
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συμφέρουσα η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει υψηλό κόστος και
ενδεχομένως χαμηλότερη απόδοση. Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια προσέγγιση η
σκοπιμότητα της επένδυσης στην εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν στις ονομαζόμενες «ειδικές 
ομάδες» του πληθυσμού μπορεί να τεθεί εν αμφίβολο.

Η εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ένταξη στην αγορά εργασίας,
πλάι, όμως, σε πολλούς άλλους όπως είναι αυτή καθ’ εαυτή η ύπαρξη θέσεων
εργασίας, οι προκαταλήψεις των εργοδοτών, η έλλειψη προσβασιμότητας του
εργασιακού χώρου και των τεχνικών βοηθημάτων, η ύπαρξη «επιδομάτων- παγίδων»
που αποτρέπουν τα άτομα με αναπηρία να αναλάβουν εργασία πλήρους ή μερικής
απασχόλησης χωρίς να χάσουν την αναγκαία υποστήριξη του εισοδήματός τους, κ.ά.

2.2.1 Επιπτώσεις των διακρίσεων στα άτομα με αναπηρία
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. 

Αποτελεί μια ανακεφαλαίωση του άρθρου, η οποία εξηγεί συνοπτικά τη σημασία και τη συνολική 
του αξία, παρουσιάζει τα ισχυρά σημεία, προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα κ.λπ.

Η βασικότερη επίπτωση από τις διακρίσεις στην εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό 
σύστημα είναι η μη ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
συνεπώς η καταπάτηση ενός θεμελιώδους δικαιώματός τους. Περαιτέρω οι επιπτώσεις είναι 
δυνατόν να διακριθούν σε άμεσες και έμμεσες.

Στις άμεσες συγκαταλέγονται: το σχετικά χαμηλότερο ποσοστό φοίτησης και
αποφοίτησης, το υψηλότερο ποσοστό αναλφάβητων, το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο κατά 
βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις καταγράφονται ως αποτέλεσμα της 
αδυναμίας πρόσβασης, η/και της αυξημένης σχολικής διαρροής που χαρακτηρίζει τα άτομα με 
αναπηρία.

Στις έμμεσες μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται: η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 
απασχόληση σε θέσεις εργασίας που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων και αμείβονται με 
χαμηλότερους μισθούς, κ.ά.

3 Πως τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μπορούν να εξομαλύνουν τις διακρίσεις που 
υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση.

3.1 Δια βίου Μάθηση
Η Δια Βίου Μάθηση ως «όλη η δραστηριότητα εκμάθησης που πραγματοποιείται κατά τη 

διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, με στόχο την αύξηση της, γνώσης των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων του, μέσω ενός προσωπικού, πολιτιστικού, κοινωνικού πλαισίου ή/και σχετικά με την 
επαγγελματική του προοπτική» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έννοια της Δια Βίου Μάθησης συνδέεται με τις έννοιες της τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Phillip Goombs (Τυπική εκπαίδευση ορίζεται το δομημένο, ιεραρχημένο και 
χρονικά οργανωμένο σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα, από το δημοτικό σχολείο έως το 
πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει τόσο τις γενικές ακαδημαϊκές σπουδές όσο και τα όποια 
εξειδικευμένα προγράμματα και θεσμούς ολοκληρωμένης επαγγελματικής και τεχνικής 
κατάρτισης.

Άτυπη εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση (informal education) είναι η οποιαδήποτε
οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από το δομημένο, τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.
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Άτυπη εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση (informal education) είναι η οποιαδήποτε
οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από το δομημένο, τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
που στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό και σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

Η σημασία της Δια Βίου Μάθησης αναδεικνύεται και από τις ταχύτατες αλλαγές στην
τεχνολογία και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Η Δια Βίου Μάθηση είναι δυνατόν, όχι 
ασφαλώς από μόνη της, να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία 
απασχόλησης και τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής. Οι ραγδαίες αλλαγές απαξιώνουν με ταχύ 
ρυθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων, και απαιτούν διαρκή ενημέρωση 
εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

3.2. Δια Βίου Μάθηση και Αναπηρία

3.2.1 Παράγοντες που επιβάλλουν ειδική μερίμνα στην σχέση Δια Βίου Μάθησης με την 
Αναπηρία

Χωρίς, σε καμία περίπτωση, να απεμπολείται η συστηματική προσπάθεια ένταξης των 
ατόμων με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων και όλων των μορφών, 
η εξασφάλιση ειδικής μέριμνας τόσο για τη σχέση Δια Βίου Μάθησης και αναπηρίας όσο και για τη 
Δια Βίου Μάθηση των ατόμων με αναπηρία θεμελιώνεται πολλαπλώς. Οι λόγοι στους οποίους 
εδράζεται η αναγκαιότητα της ειδικής μέριμνας σχετίζονται με τις σχέσεις της αναπηρίας με το 
εκπαιδευτικό σύστημα, την απασχόληση και άλλες πτυχές κοινωνικής ζωής που αναλύονται
παρακάτω.

1. Παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από σειρά ατελειών που αποτελούν πηγή
διακρίσεων για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
Συνεπώς η Δια Βίου Μάθηση καλείται να συμβάλει
στην αποκατάσταση όχι μόνο των τρεχόντων αλλά και των συσσωρευμένων
προβλημάτων στο εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία όλων των ηλικιών.
Πέραν των ανωτέρω, η αναγκαιότητα για ειδική μέριμνα στη σχέση Δια Βίου
Μάθησης και αναπηρίας, συνάγεται και από άλλες πτυχές που σχετίζονται με την
εκπαίδευση:
Η αναγκαιότητα ειδικών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για τα άτομα με
αναπηρία προκύπτει και από ένα βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της Δια Βίου
Μάθησης που είναι η δυνατότητα «εξατομικευμένης» προσέγγισης. Ο σχεδιασμός
και η προσφορά, δηλαδή, προγραμμάτων στην βάση διάγνωσης των
συγκεκριμένων αναγκών. Το στοιχείο αυτό αποκτά πολύ μεγάλη σημασία στην
περίπτωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία.
Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων με
αναπηρία συχνά απαιτεί ειδική έρευνα και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με
ότι ισχύει στο γενικό πληθυσμό, καθότι η προέλευσή τους ανάγεται σε
διαφορετικά αίτια.

2. Παράγοντες που αφορούν τη σχέση απασχόλησης και αναπηρίας.

• Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία
Το πρόβλημα της ανεργίας εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στα άτομα με αναπηρία,
όπως άλλωστε και στην περίπτωση των άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Τα
άτομα με αναπηρία βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας σε ποσοστό πολύ
υψηλότερο από τον γενικό πληθυσμό. 
Η αξία της εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης πρέπει να αναγνωρισθεί
ως μία μορφή ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης, πλάι στην πολιτική επιδότησης
των επιχειρήσεων και των εργοδοτών για τη διατήρηση των υπαρχουσών ή/και για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση,
περιλαμβάνουν μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη διευκόλυνση
έναρξης και λειτουργίας επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της μετάβασης από το
εκπαιδευτικό σύστημα στις δομές απασχόλησης κ.ά. Κατευθυντήριες γραμμές αυτής
της στρατηγικής είναι τα ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους η
δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, η
προώθηση της ένταξης και η καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ατόμων που
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας (άτομα με αναπηρία) κ.ά.

• Τα άτομα με αναπηρία καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό θέσεις εργασίας χαμηλών
δεξιοτήτων και αμοιβών.
Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία δεν είναι δυσμενέστερη μόνο σε σχέση με τη
χαμηλή συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Ακόμη και όσοι εκ των ατόμων με
αναπηρία εργάζονται έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να εργάζονται σε θέσεις
χαμηλής εξειδίκευσης και συνεπώς χαμηλών αποδοχών, (βλ. Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σελ. 9). Η Δια Βίου Μάθηση μπορεί
να συμβάλλει στην αναβάθμιση των προσόντων των ατόμων με αναπηρία, τη
βελτίωση των όρων εργασίας και των αύξηση των αμοιβών τους.
Η ταχεία αναδιάρθρωση της παραγωγής διαμορφώνει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
πλαίσιο επαγγελμάτων και απαιτήσεων σε όρους γνώσεων, εξειδικεύσεων και
δεξιοτήτων. Το ευμετάβλητο περιβάλλον των απαιτήσεων, σε όρους ποικιλίας και
ποιοτικών παραμέτρων, συνιστά μια οιονεί απειλή για όσους δεν είναι σε θέση να
προσαρμοστούν. Η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε τα
άτομα με αναπηρία να παρακολουθήσουν το ρυθμό των αλλαγών και να αποκτήσουν
τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική προσαρμογή.

3. Παράγοντες που αφορούν τη σχέση της αναπηρίας με άλλες πτυχές της
κοινωνικής ζωής

• Κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή.
Η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του χάσματος που υπάρχει
όσον αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τον υπόλοιπο
πληθυσμό και κατά συνέπεια στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της
κοινωνικής συνοχής.

• Υπέρβαση στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις επαγγελματικές δυνατότητες.
Τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και στα άτομα με αναπηρία, είναι βαθιά ριζωμένες
ορισμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν
οι διάφορες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Η Δια Βίου Μάθηση μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την υπέρβαση αυτών των περιοριστικών
στερεοτυπικών αντιλήψεων, μέσω της παροχής, γενικής παιδείας, εξειδικευμένων
γνώσεων προσανατολισμένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και με
ειδικά μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

• Κάλυψη κενών του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η διάσταση της αναπηρίας όπως άλλωστε και γενικότερα ζητήματα που αφορούν
κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, ρατσισμό, κοινωνική ένταξη, δεν
έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στη διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού συστήματος, με
εξαίρεση βέβαια τις εξειδικευμένες σπουδές. Υπό αυτή την έννοια η Δια Βίου
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Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία δεν είναι δυσμενέστερη μόνο σε σχέση με τη
χαμηλή συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Ακόμη και όσοι εκ των ατόμων με
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Μάθηση είναι δυνατόν να καλύψει το συγκεκριμένο έλλειμμα σε απόφοιτους της
Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και σε φοιτητές και απόφοιτους των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

3.2.2 Προγράμματα ΔΒΜ σε θέματα αναπηρίας για το γενικό πληθυσμό
Όσον αφορά το γενικό πληθυσμό είναι δυνατόν να αναφερθούν ενδεικτικώς ορισμένες

υποκατηγορίες ώστε να δοθεί ένα πλαίσιο δυνατοτήτων σχεδίασης και υποβολής προτάσεων για 
συγκεκριμένα προγράμματα και ταυτόχρονα μία βάση διαμόρφωσης συγκεκριμένων θεματικών 
ενοτήτων και προγραμμάτων σπουδών. Ενδεικτικώς, προγράμματα ΔΒΜ (Δια Βίου Μάθησης) του 
γενικού πληθυσμού για την αναπηρία μπορεί να είναι:

1. Πρόγραμμα ΔΒΜ Προσωπικού Εξυπηρέτησης Πελατών
του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης
Σκοπός:

• Η επιμόρφωση του Προσωπικού Εξυπηρέτησης Πελατών του δημοσίου, του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα

• αναπηρίας.
• Η διάδοση της νέας δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας.
• Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ως πελατών.
• Η ανάδειξη των εμποδίων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στις συναλλαγές τους με 

δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.
• Η ανάδειξη των διαφορετικών αναγκών των ατόμων ανά κατηγορία αναπηρίας (άτομα με 

κινητική αναπηρία, τυφλοί, κ.λπ.).
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:
Τι είναι αναπηρία

• Σχέση μεταξύ αναπηρίας και περιβάλλοντος
• Ποιες οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ανά κατηγορία αναπηρίας
• Η συναλλαγή με τα άτομα με αναπηρία.
• Πρακτικός οδηγός αποτελεσματικής εξυπηρέτησης με τα άτομα με αναπηρία.

Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μικρή (έως 75 ώρες).

2. Προγράμματα ΔΒΜ Προσωπικοί Βοηθών ατόμων με αναπηρία σε θέματα
αναπηρίας
Σκοπός:

• Η επιμόρφωση των προσωπικών βοηθών στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.
• Η διάδοση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:
• Από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας.
• Υποστήριξη ατόμου με αναπηρία με στόχο την αυτονομία.

Σχέση ατόμου με αναπηρία και προσωπικού βοηθού: 
• Ισορροπίες και όρια
• Διαχείριση αναπηρίας

Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μικρή διάρκεια (έως 75 ώρες).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
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3.2.3 Προγράμματα ΔΒΜ Ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών
Όσον αφορά τα προγράμματα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία και στην περίπτωση αυτή είναι 

δυνατόν να αναφερθούν επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες επίσης θα διευκολύνουν τόσο την 
σχεδίαση και υποβολή συγκεκριμένων προγραμμάτων, όσο και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων
προγραμμάτων σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Προγράμματα ΔΒΜ γονιών ή / και αδελφών ατόμων με αναπηρία
σε θέματα αναπηρίας
Σκοπός:

• Η επιμόρφωση των γονιών ατόμων με αναπηρία σε θέματα αναπηρίας.
• Η διάδοση της νέας δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας.
• Οι προεκτάσεις της νέας δικαιωματικής προσέγγισης σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής 

ζωής.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

• Από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας
• Υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία
• Συμβουλευτική οικογένειας
• Οι γονείς σε ρόλο συνηγόρου των δικαιωμάτων του παιδιού με αναπηρία
• Φιλοσοφία της αυτόνομης, ημιαυτόνομης και προστατευμένης διαβίωση ατόμου με 

αναπηρία
Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μέση διάρκεια (έως 150 ώρες)

2. Προγράμματα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία σε Χειρισμό Η/Υ
Σκοπός:

• Κάλυψη του ψηφιακού αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία.
• Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στους Η/Υ
• Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
• Επεξεργασία Κειμένου (Word)
• Λογιστικά Φύλλα (Excel)
• Παρουσιάσεις (Power Point)
• Ηλεκτρονική Επικοινωνία (Internet Explorer – Outlook) – Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μεγάλη διάρκεια (έως 250 ώρες).

3. Προγράμματα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία στην Αγγλική γλώσσα
Σκοπός:

• Εμπλουτισμός των γνωστικών πεδίων των ατόμων με αναπηρία
• Συμβολή στην κοινωνικοποίηση του ατόμου με αναπηρία

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες (αναλόγως του επιπέδου):
• Αγγλική Γλώσσα Ι: Κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών ενηλίκων, σε 

ένα εισαγωγικό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα.
• Αγγλική Γλώσσα ΙΙ: Ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε ένα στοιχειώδες 

επίπεδο της γλώσσας.
• Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον: Εξοικείωση για προσαρμογή σε ποικίλες
• απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος, (προφορικός και γραπτός λόγος) στο χώρο της 

εργασίας.
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3.2.3 Προγράμματα ΔΒΜ Ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών
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σε θέματα αναπηρίας
Σκοπός:

• Η επιμόρφωση των γονιών ατόμων με αναπηρία σε θέματα αναπηρίας.
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ζωής.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:

• Από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας
• Υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία
• Συμβουλευτική οικογένειας
• Οι γονείς σε ρόλο συνηγόρου των δικαιωμάτων του παιδιού με αναπηρία
• Φιλοσοφία της αυτόνομης, ημιαυτόνομης και προστατευμένης διαβίωση ατόμου με 

αναπηρία
Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μέση διάρκεια (έως 150 ώρες)

2. Προγράμματα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία σε Χειρισμό Η/Υ
Σκοπός:

• Κάλυψη του ψηφιακού αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία.
• Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στους Η/Υ
• Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
• Επεξεργασία Κειμένου (Word)
• Λογιστικά Φύλλα (Excel)
• Παρουσιάσεις (Power Point)
• Ηλεκτρονική Επικοινωνία (Internet Explorer – Outlook) – Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μεγάλη διάρκεια (έως 250 ώρες).

3. Προγράμματα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία στην Αγγλική γλώσσα
Σκοπός:

• Εμπλουτισμός των γνωστικών πεδίων των ατόμων με αναπηρία
• Συμβολή στην κοινωνικοποίηση του ατόμου με αναπηρία

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες (αναλόγως του επιπέδου):
• Αγγλική Γλώσσα Ι: Κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών ενηλίκων, σε 

ένα εισαγωγικό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα.
• Αγγλική Γλώσσα ΙΙ: Ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε ένα στοιχειώδες 

επίπεδο της γλώσσας.
• Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον: Εξοικείωση για προσαρμογή σε ποικίλες
• απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος, (προφορικός και γραπτός λόγος) στο χώρο της 

εργασίας.

• Αγγλικά στον Τουρισμό: Εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών ικανοτήτων 
σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις (προφορικός και γραπτός λόγος) στον τομέα του 
τουρισμού.
Ενδεικτική χρονική διάρκεια:
Μεγάλη διάρκεια (έως 250 ώρες)

3.3 Φορείς και δομές Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα

3.3.1 Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο

Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).
Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υποστηρίζει τη λειτουργία των Δομών της Γ.Γ.Ε.Ε (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολές Γονέων, Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης
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3.3.4 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Κ.Ε.Κ.)

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
απευθύνεται σε ανέργους, εργαζόμενους και κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, με στόχο την παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (άνεργοι –
εργαζόμενοι), καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών προώθησης της απασχόλησης των ανέργων 
καταρτισθέντων από το φορέα.

4 Συστήματα Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη
4.1 Ταξινόμηση συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Με μια πρώτη ματιά αποτελεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι τα εθνικά συστήματα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Education Training Systems-VET) -
ΕΕΚ - της Ευρώπης αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά από τα τέλη του 19ου 
αιώνα και μετά. Οι προκλήσεις ήταν παρόμοιες σε όλες τις βιομηχανικές χώρες, και περιλάμβαναν, 
μεταξύ άλλων, αυξανόμενη ζήτηση της εργασίας με νέες ικανότητες (π.χ. οξυγονοκόλληση, 
εμπορία και κατασκευή εργαλείων). Ωστόσο, η φύση των προκλήσεων ήταν παρεμφερής αλλά όχι 
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ίδια. Εν συντομία, οι συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το βαθμό και την μορφή των 
συστημάτων διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών χωρών γύρω στα 
1900. Ο μεγάλος αριθμός των εθνικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν έχει συστηματοποιηθεί από 
αρκετές διαφορετικές οπτικές. Τρία όμως είναι τα βασικά - διαρθρωτικά - μοντέλα που συνθέτουν 
την τυπολογία.

• Τύπος Α’, όπου η κατάρτιση ρυθμίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς (market forces)

• Τύπος Β’, όπου η κατάρτιση ρυθμίζεται κυρίως από το κράτος (bureaucratic control) και

• Τύπος Γ’ όπου ο έλεγχος της κατάρτισης είναι διττός των ικανοτήτων για συγκεκριμένες 
ειδικότητες. Στη διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνεται εξέταση από εξωτερική 
εξεταστική επιτροπή και, αν χρειάζεται, συμπληρωματική κατάρτιση, συνδυάζοντας την 
αγορά και το κράτος, όπου κυριαρχεί το σύστημα της μαθητείας (apprentice system).

Αναλύοντας περισσότερο τον δεύτερο τύπο, ο Nilsson (2007) προτείνει το διαχωρισμό του σε 
θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση της κρατικής ρύθμισης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί 
όμως ότι οποιαδήποτε ταξινόμηση των εθνικών συστημάτων είναι προβληματική, καθώς η χρήση 
των όρων ανάμεσα στις χώρες διαφέρει σημαντικά (π.χ., όροι όπως «Προγράμματα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» - VET programmes χρησιμοποιούνται διαφορετικά 
στις διάφορες χώρες).

4.2 Εθνικά μοντέλα κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εφαρμογή διαφορετικών δεικτών στο πλαίσιο της συγκριτικής μεθόδου επικεντρώνεται σε 
δύο κύριους άξονες για την τυπολογία των εθνικών μοντέλων κατάρτισης:

1. Ο πρώτος άξονας εξετάζει την ειδική σχέση μεταξύ των συστημάτων κατάρτισης και της 
αγοράς εργασίας και θεμελιώνεται στο έργο του Κ. Drake (1994), που δίνει έμφαση στην 
επίδραση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των πολιτικών 
κατάρτισης.

2. Ο δεύτερος άξονας εξετάζει τη γενικότερη σχέση μεταξύ οικονομίας και κοινωνικής 
προστασίας ως παράγοντα διαμόρφωσης των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης με βάση τους δυο παραπάνω άξονες οδηγούν 
στην καταγραφή τεσσάρων κυρίων μοντέλων, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω 
διερεύνησης με στόχο τον εντοπισμό καλών πρακτικών (best practices) και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας. 
Τα μοντέλα αυτά είναι :

• Σκανδιναβικό Μοντέλο, που εκπροσωπείται από τα συστήματα της Δανίας και της 
Σουηδίας,

• Κεντρικό Μοντέλο, που εκπροσωπείται από τα συστήματα της Γερμανίας και της Αυστρίας,
• Αγγλοσαξονικό Μοντέλο που εκπροσωπείται από τα συστήματα της Μ. Βρετανίας και της 

Σκοτίας,
• Γαλλικό Μοντέλο.
• Σκανδιναβικό Μοντέλο
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5 Συμπεράσματα

Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μπορούν να καλύψουν τα κενά και τις ανισότητες που 
έχουν δημιουργηθεί στις εκπαίδευση,  εξομαλύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις διακρίσεις στην 
εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Όπως είδαμε στο παραπάνω άρθρο η εκπαίδευση αποτελεί 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Επιπλέον, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες είναι 
συνταγματικά κατοχυρωμένες, παρόλα αυτά πολλές φόρες δεν εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, 
καταστρατηγώντας το σύνταγμα, είτε λόγο ελλιπούς γνώσης για την αντιμετώπιση ατόμων με 
αναπηρία είτε λόγω ότι έλλειψης των κατάλληλων υποδομών. Η Δια Βίου Μάθηση η οποία δίνει 
έμφαση στην εξατομικευμένη εκπαίδευση, μπορεί μέσω των κατάλληλων Προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης τόσο σε θέματα αναπηρίας για το γενικό πληθυσμό όσο και σε ατόμων με αναπηρία, να 
καλύψει το έλλειμμα στην εκπαίδευση των άτομα με αναπηρία και στην κοινωνία συνολικά.
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Περίληψη

Ο εκπαιδευτικός, κυρίως λόγω της πολλαπλότητας των πηγών πληροφόρησης 
που βρίσκονται εύκολα στην διάθεση των μαθητών και εξ’ αιτίας 
κοινωνικοοικονομικών  αλλαγών, βρίσκεται σ’ ένα σχολείο που θέτει σε 
αμφισβήτηση την αυθεντία του. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συγκαταλέγεται 
στα «επαγγέλματα υψηλού κινδύνου», όσον αφορά το επαγγελματικό άγχος και την 
επαγγελματική εξουθένωση. Στους εκπαιδευτικούς η επαγγελματική εξουθένωση 
εκδηλώνεται με αίσθημα κόπωσης, με απομάκρυνση και αποστασιοποίηση από τις 
κοινωνικές σχέσεις αλλά και από τα προβλήματα. Κατάληξη, η 
αναποτελεσματικότητα και η αδυναμία για ουσιαστική εκπαιδευτική προσφορά. 
Αυτή η κατάσταση όμως στην επαγγελματική του ζωή τον οδηγεί και στην απαξίωση
του νοήματος της ζωής.  Θα εξετάσουμε σ’ αυτήν την εργασία κατά πόσο η Θετική 
Ψυχολογία, μέσα από την καλλιέργεια των θετικών συναισθημάτων, την αύξηση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας, την αισιοδοξία, την θετική νοηματοδότηση της ζωής, την 
επιμόρφωση, προσδιορίζοντας στόχους και επιτυγχάνοντάς τους, μπορεί να ασκήσει 
επίδραση στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του άγχους που 
βιώνει ο εκπαιδευτικός σήμερα.

Λέξεις –κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, θετική 
ψυχολογία, ψυχολογική υποστήριξη.

1 Εισαγωγή

Σ’ αυτήν την εισήγηση θα εξεταστούν παράγοντες που εμπλέκονται στην ικανότητα 
των εκπαιδευτικών να ξεπερνούν άγχη που αναπτύσσονται στην άσκηση του 
καθήκοντός τους και κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες θα ενισχύσουν την έμφυτη 
δύναμη μέσα τους και την ψυχική ανθεκτικότητά τους. Πως θα δώσουν θετικό νόημα 
στην ζωή τους μέσα από αντιξοότητες, πως θα αντιμετωπίζουν ενεργητικά τα 
προβλήματα, πως επαναπροσδιορίζοντας στόχους θα καλλιεργούν υποστηρικτικές 
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σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω τους αλλά και με τους μαθητές τους. Κύριος στόχος 
είναι να βρεθεί μια ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καλλιεργώντας 
βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας που αφορούν στην θετική σκέψη, τα θετικά 
συναισθήματα, την αισιοδοξία, την εύρεση στόχων μέσα από τις κλίσεις , τα ταλέντα  
και την επιμόρφωσή. Μία από τις βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας είναι η 
«με νόημα και σκοπό ζωή», η οποία επιτυγχάνεται με την ύπαρξη θετικών ανοιχτών 
σχέσεων με τους άλλους, με την καλλιέργεια θετικών χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας και την βίωση θετικών συναισθημάτων και την αποφυγή της 
υπερβολής (Seligman, 2002). Θα εξεταστεί λοιπόν, πόσο η θετικότητα βελτιώνει τον 
τρόπο και την ποιότητα της ζωής του εκπαιδευτικού και κατά πόσο ενισχύει τους 
σωματικούς, γνωστικούς και σωματικούς πόρους, έτσι ώστε να νοηματοδοτήσει την 
ζωή του, να οριοθετήσει στόχους, να επιμορφωθεί και να αυξήσει την αυτοεκτίμησή 
του. Άρα ο εκπαιδευτικός μόνο μέσα από την δική του προσωπική καλλιέργεια και 
εξέλιξη θα αυξήσει την αυτοεκτίμηση του, θα αυξήσει την ψυχική του ανθεκτικότητα 
μέσα από την αισιοδοξία και τη θετική σκέψη. Με την συνεχή του επιμόρφωση και 
ανέλιξη, θέτοντας στόχους και επιτυγχάνοντάς τους, μπορεί να νοηματοδοτήσει τη 
ζωή του και να βρεί ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική του 
ζωή. Έτσι θα μάθει με το προσωπικό του παράδειγμα, στα παιδιά, πώς να 
διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, ώστε να οδηγηθούν στην ζωή που θα 
σχεδιάσουν, σύμφωνα με τις κλίσεις τους, τα ταλέντα τους και τις ιδιαίτερες 
ικανότητές τους. Με την δική του στάση ζωής, ενός ανθρώπου ικανοποιημένου και 
επαρκή, ο εκπαιδευτικός θα δείξει τον δρόμο στα παιδιά πως  να σκέφτονται θετικά 
και να  φτιάξουν την ζωή που τους αξίζει να ζήσουν.

2 Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών μπορεί να οριστεί ως μιας αρνητικής 
διάθεσης απόκριση (π.χ. θυμός ή κατάθλιψη) που πηγάζει από ορισμένες όψεις του 
έργου τους και συνοδεύεται από δυνητικά παθολογικές μεταβολές ορισμένων 
βιολογικών ή βιοχημικών δεικτών (Κάντας, 2001). Η αρνητική αυτή διάθεση μπορεί 
να επηρεάζεται και από τις απαιτήσεις προς αυτούς, οι οποίες, αποτελούν απειλή για 
το αίσθημα της αυτοεκτίμησής τους ή τη γενικότερη ευημερία τους, ή μπορεί να 
μετριάζεται από τους μηχανισμούς αντιμετώπισης που ενεργοποιούνται έναντι της 
διαφαινόμενης απειλής (Kyriakou&Sutclitle, 1978α). Οι Κyriakou&Sutclittle (1978β) 
πρωτοπόροι στην μελέτη του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών, 
στηριζόμενοι σε έρευνες που πραγματοποίησαν στην Βρετανία υποδεικνύουν τα 
ακόλουθα ως δυνητικούς παράγοντες του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών: 
α) προβλήματα που προκύπτουν από την συμπεριφορά των μαθητών, β) οι κακές 
εργασιακές, επαγγελματικές και οργανωτικές συνθήκες που επικρατούν στον 
επαγγελματικό αυτό χώρο. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους 
κακούς μισθούς, τις περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης, την έλλειψη απαραίτητων 
εποπτικών και άλλων οργάνων για την καλύτερη εκτέλεση του έργου τους και τέλος 
την μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα 
που αφορούν το έργο τους. Σε μια πιο πρόσφατη διεξοδική μελέτη του θέματος 
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αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών 
(Τravers&Cooper, 1996): α) παράγοντες εσωγενείςστην εργασία (εργασιακές 
συνθήκες, φόρτος εργασίας, ωράρια), β) ο ρόλος του εκπαιδευτικού (ασάφεια ρόλων, 
σύγκρουση ρόλων, επάρκεια προετοιμασίας για την επιτέλεση ρόλων), γ) η 
επαγγελματική ανάπτυξη (ανέλιξη, εξέλιξη, ασφάλεια, διάσταση προσδοκιών και 
αναμενόμενου κύρους), δ) η οργανωτική δομή και το κλίμα (συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων, κλίμα και κουλτούρα της οργάνωσης), ε) η διασύνδεση προσωπικής 
ζωής και εργασίας ( σχέση ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια ή την 
προσωπική ζωή). Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε συνεχείς αλλαγές στα 
εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών, αλλαγές που προέρχονται από την 
ραγδαία αύξηση των πληροφοριών και την ραγδαία μεταβολή του τρόπου διαχείρισής 
τους καθώς και την δημιουργία πολυπολιτισμικών σχολείων δίχως υποδομή και 
προετοιμασία, που προσδίδουν άγχος στους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων  που προκύπτουν στην ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών διαφόρων 
εθνικοτήτων, θρησκειών και κουλτούρας. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
στάση της κοινωνίας προς τους εκπαιδευτικούς έχει αλλάξει, από τη μια πλευρά τους 
προσδίδει χαμηλότερο κοινωνικό κύρος και από την άλλη τους επιρρίπτει 
περισσότερες ευθύνες για τα προβλήματα και αδιέξοδα του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Το σύνδρομο Burn-out, φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, είναι μια  
«νόσος», διαδεδομένη στις ανεπτυγμένες χώρες και παρουσιάζεται ως απειλή στην 
πνευματική, ψυχοσωματική και κοινωνική υγεία  των ανθρώπων που προσφέρουν 
άμεσα υπηρεσίες στον άνθρωπο και πλήττει κυρίως όσους ασχολούνται με παροχή 
υπηρεσιών υγείας και τους εκπαιδευτικούς. (Τσιπλητάρης, 2007). Οι μακροχρόνιες 
συνέπειες του επαγγελματικού άγχους έχουν τις εξής μορφές: α) συναισθηματικές 
εκδηλώσεις όπως δυσαρέσκεια, κατάθλιψη, απογοήτευση, μειωμένη αυτοεκτίμηση 
και αυτοσυναίσθημα, β) συμπεριφορικές εκδηλώσεις όπως, διαταραχές στην 
αυξομείωση της τροφής, αύξηση καπνίσματος, διαταραχές 
ύπνου,πονοκεφάλους,στομαχικά έλκη,εντύπωση κάνει ότι αναφέρονται προβλήματα 
ακοής, αύξηση απουσιών και γ) ψυχοσωματικές εκδηλώσεις και ασθένειες π.χ. 
αυτοάνοσες που επηρεάζονται από το άγχος στην εμφάνισή τους, δ) νοητικά 
προβλήματα όπως, αίσθημα αποτυχίας, δυσκολίες αυτοσυγκέντρωσης(
Travers&Cooper, 1996). Η συναισθηματική εξάντληση στους εκπαιδευτικούς 
εκφράζεται με συναισθήματα κόπωσης και μείωσης της ενεργητικότητας με 
αποτέλεσματην αδυναμία του εκπαιδευτικού να προσφέρει. Η αποπροσωποποίηση 
εκφράζεται με αδιάφορη ή και αρνητική στάση προς τους μαθητές και τάσεις 
απομάκρυνσης ( ψυχολογικής και σωματικής από αυτούς). Τέλος το μειωμένο 
αίσθημα προσωπικής επίτευξης, με τα μειωμένα αισθήματα αυταξίας που το 
συνοδεύουν, έχει επίσης έχει επίσης ως αποτέλεσμα την αδυναμία για ουσιαστική 
προσφορά. Έτσι ο εκπαιδευτικός αρχίζει να αποκτά αισθήματα ανεπάρκειας, 
απογοήτευσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης, έλλειψης ψυχικών αποθεμάτων, παραίτησης. 
Η επαγγελματική εξουθένωση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με και υψηλούς 
δείκτες συνάφειας με την κατάθλιψη. Οι δυο αυτές καταστάσεις εκδηλώνονται με
αίσθημα εξάντλησης, μείωση της ενέργειας και της δύναμης της προσδοκίας καθώς 
και με τάση φυγής( Κάντας, 2001). Επίσης θα έπρεπε να σημειωθεί ότι έρευνες των 
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Maslach, και Jacksonto 1981, έδειξαν ότι η επαγγελματική εξουθένωση δεν έχει 
επιπτώσεις μόνο στους εκπαιδευτικούς , όσον αφορά στην ψυχική και σωματική τους 
υγεία, αλλά και στην σχολική επίδοση των μαθητών αφού παρουσιάζουν δείγματα 
χαμηλής απόδοσης και απροθυμίας για μάθηση.

3 Θετική Ψυχολογία και επιμόρφωση

Ο εκπαιδευτικός για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της επαγγελματικής εξουθένωσης, 
πρέπει να προσπαθήσει να υιοθετήσει έναν τρόπο αποτελεσματικής διαχείρισης του 
άγχους του και των προβλημάτων που προκύπτουν στον εργασιακό του χώρο.
Έρχεται αντιμέτωπος με θέματα όπως η απαξίωση του νοήματος της ζωής. Η έννοια 
του νοήματος της ζωής όμως είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο του ψυχολογικού 
προφίλ του κάθε ατόμου. Έχει διαπιστωθεί, ο θετικός συσχετισμός μεταξύ του 
υποκειμενικού συναισθήματος, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της 
ικανοποίησης από τη ζωή (Csikszentmihalyi,1990). Η θετικότητα βελτιώνει τον 
τρόπο και την ποιότητα της ζωής όπως υποστηρίζει η Fredrickson καθώς και ότι τα 
θετικά συναισθήματα διευρύνουν την σκέψη, ώστε το άτομο να αναλογιστεί και να 
διευρύνει τους τρόπους δράσης και αντίδρασης στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 
Επίσης βοηθά την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και την συνεργασία μαζί τους.
Η θετικότητα δεν είναι αποτέλεσμα μιας αλλαγής στον τρόπο που βλέπει το άτομο 
τον κόσμο αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που βιώνει και αντιλαμβάνεται 
την ύπαρξή του. (Fredrickson 2001). Άλλες  έρευνες δείχνουν πως οι ευτυχισμένοι 
άνθρωποι είναι ικανότεροι στην επίλυση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον,
είναι περισσότερο παραγωγικοί και τα θετικά συναισθήματα που έχουν συνδέονται με 
το καλύτερο εργασιακό κλίμα και τις καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους τους 
(George&Brief, 1992). Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους παραπάνω 
ερευνητές οδηγούν στην διαπίστωση της ανάγκης συσχετισμού και διερεύνησης της 
θεωρίας των θετικών συναισθημάτων. Κατά πόσο η θετικότητα αυξάνει την ψυχική 
ανθεκτικότητα, την αισιοδοξία, την θετική νοηματοδότηση  της ζωής των 
εκπαιδευτικών; Ποια επίδραση μπορούν να ασκήσουν στην αντιμετώπιση της 
επαγγελματικής εξουθένωσης και του άγχους που βιώνουν τα τελευταία χρόνια; Η 
αισιοδοξία και η θετικότητα έννοιες προσωπικού ελέγχου και ικανότητας να βρίσκει 
κανείς νόημα στις εμπειρίες της ζωής, είναι χρήσιμοι και σημαντικοί ψυχολογικοί 
πόροι οι οποίοι συσχετίζονται με την προαγωγή της ψυχικής υγείας (Seligman,1998). 
Οι θετικές συναισθηματικές καταστάσεις συσχετίζονται με καλές κοινωνικές σχέσεις. 
Τα άτομα που έχουν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία έχουν περισσότερη κοινωνική 
υποστήριξη και μπορούν να κινητοποιήσουν καλύτερα την κοινωνική υποστήριξη 
όταν υφίστανται υψηλά επίπεδα στρες (Taylor&Brown, 1994). Έρευνες των 
Aspinwall&Taylor(1997), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που έχουν 
αρκετά ανεπτυγμένους ψυχοκοινωνικούς πόρους, μεταξύ άλλων και μια έννοια 
προσωπικού ελέγχου, υψηλή αυτοεκτίμηση και αισιοδοξία, είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίζουν προδραστικά τα θέματα υγείας, γεγονός που μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις του στρες. Η προδραστική αντιμετώπιση συνίσταται 
σε προσπάθειες ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών πόρων που διευκολύνουν την επίτευξη 
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δύσκολων στόχων και βοηθούν την προσωπική ανάπτυξη. Η επαγγελματική 
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ψυχολογίας, που έρχεται να στηρίξει τον εκπαιδευτικό στο έργο του, κάνοντάς τον να 
διαφοροποιήσει την οπτική του απέναντι στην δύσκολη και απαιτητική εκπαιδευτική 
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έργο του και να μεταδίδει στους μαθητές την επάρκεια που απαιτείται.  Τα άτομα που  
είναι ευχαριστημένα από την προσωπική τους ζωή, βρίσκουν και μεγαλύτερη 
ικανοποίηση και από την δουλειά τους(Stones&Kozma, 1986). Άλλες έρευνες 
δείχνουν ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι, είναι πιο παραγωγικοί και ικανότεροι να 
επιλύουν συγκρούσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον (Baron, Fortin, Frei, Hauver,
&Shack,1990). Η θετικότητα βοηθά το άτομο να διατηρεί μια θετική αυτοεικόνα, να 
αντιμετωπίζει τις συνέπειες των αρνητικών συναισθημάτων του πιο λειτουργικά, να 
είναι δυνατό και πιο ικανό να  αντιμετωπίζει δυσκολίες και να προσαρμόζεται 
ικανοποιητικά σε αρνητικά γεγονότα, να οδηγείται με ευκολία στην λήψη 
αποφάσεων, ώστε να είναι ικανό να εξασφαλίσει υψηλά επίπεδα απόδοσης στην  
εργασία του καθώς παράλληλα και καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους του. 
Επίσης ξέροντας τον σημαντικό ρόλο που έχει ο εκπαιδευτικός ως σημαντικός 
ενήλικας στην ζωή των παιδιών, μπορεί μέσα από την θετική  στάση της ζωής του, να 
βοηθήσει τα παιδιά να εκδηλώσουν κι αυτά πιο θετικές και επιθυμητές συμπεριφορές.
Η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει τον πλέον κατάλληλο χώρο πρόληψης και 
παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση των παιδιών σε τομείς που άπτονται των περιοχών 
της θετικής ψυχολογίας(Shure, 1996), όπως αποδείχθηκε μετά από πρόγραμμα 
παρέμβασής  του, που εφάρμοσε στην εκπαίδευση παιδιών και εκπαιδευτικών, ώστε 
να αυξήσουν την θετική ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για τις διαπροσωπικές σχέσεις 
και τη λύση προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ο ίδιος να ενισχύσει τις 
δυνάμεις του και να προστατέψει τον εαυτό του από την επαγγελματική εξουθένωση. 
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Η διαρκής του επιμόρφωση τον κάνει να ανταπεξέρχεται τις ολοένα πιο δύσκολες 
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, τον ενδυναμώνει, τον προετοιμάζει. Οι 
στόχοι του για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, θα αποτελέσουν κίνητρο και 
πηγή ανανέωσης, ώστε να  μην αισθάνεται την τέλεση των καθηκόντων του ότι 
γίνονται μηχανικά και δίχως ενδιαφέρον. Η ικανοποίηση μέσα από την επίτευξη 
στόχων και η μετάδοση των καινούριων γνώσεων και η ενασχόληση του με νέες 
μεθόδους διδασκαλίας θα νοηματοδοτήσουν την εργασία του και θα θέσουν νέες 
προκλήσεις και στόχους.Η πολυμορφία στην εργασία του, μπορεί να αποτελέσει 
άλλον έναν παράγοντα πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Η επιμόρφωσή 
του θα του δώσει τις γνώσεις και το έναυσμα να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν 
το σχολείο και την επιμόρφωση των γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών, γεγονός που θα τονώσει την αυτοπεποίθησή του και την αξία του. Η 
επιμόρφωση θα τον οδηγήσει να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει προγράμματα 
αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων με 
μεγαλύτερη αίσθηση ότι θα τα καταφέρει να ανταπεξέλθει στην πραγματοποίηση των 
εκπαιδευτικών του στόχων. Όταν δραστηριοποιείται σε διάφορα αντικείμενα που 
βρίσκονται μέσα στο γνωστικό του πεδίο, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του και 
προσφέρει περισσότερα στου μαθητές του, στους γονείς, στο εκπαιδευτικό σύστημα 
αλλά πολύ περισσότερο στον εαυτό του, γεμίζοντάς τον δύναμη και αυτοπεποίθηση. 
Ο εκπαιδευτικός δεν παύει να είναι ένας άνθρωπος που στην προσωπική του ζωή, 
ασχολείται με πράγματα που τον ενδιαφέρουν, που τον γεμίζουν χαρά και νόημα. 
Είναι λάθος η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο σχολείο να τα 
επωμίζεται και στην προσωπική του ζωή. Πρέπει να αναγνωρίσει τα θετικά του 
στοιχεία και τις αρετές του, να πιστέψει στις ικανότητές του και τις γνώσεις του. Να 
προσπαθήσει να εντάξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στις καθημερινές του 
δραστηριότητες ώστε να οδηγηθεί στην ψυχολογική του ευημερία. Η θετικότητα 
φαίνεται να βελτιώνει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο 
σώμα. Αρχικά , βασικά συστήματα του οργανισμού όπως το κυκλοφορικό και το 
ανοσοποιητικό, λειτουργούν καλύτερα όταν τα άτομα βιώνουν θετικότητα
(Fredrickson&al, 2000), μειώνεται η αίσθηση του σωματικού πόνου (Giletal., 2004) 
και βελτιώνεται η ποιότητα του ύπνου(Bardwell, etal., 1999). Η θετικότητα θωρακίζει 
την  υγεία του ατόμου και το κάνει λιγότερο ευάλωτο σε στρεσογόνες καταστάσεις 
(Richmanetal., 2005). Η θετικότητα και η ανθεκτικότητα είναι μηχανισμοί που 
αλληλοτροφοδοτούνται, δημιουργούν μια ανοδική ελικοειδή σπείρα που ευνοεί την 
ευζωϊα και την ικανοποίηση από την ζωή( Cohn, etal., 2009). Τα άτομα που είναι 
ευχαριστημένα από την ζωή τους, βρίσκουν και μεγαλύτερη ικανοποίηση και στην 
δουλειά τους (Stones&Kosma, 1986).                  

4 Προτάσεις- Συμπεράσματα

Είναι βέβαιο πως ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να δράσει προδραστικά στην εμφάνιση 
συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης. Η εξωστρέφεια, η θετικότητα και η 
πολυμορφία στην εργασία του σίγουρα αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες, καθώς 
σχετίζονται αρνητικά με την επαγγελματική εξουθένωση και την 
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αποπροσωποποίηση. Όταν όμως εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα εξ’ αιτίας της 
αρνητικής επίδρασης που έχουν στην εκτέλεση του καθήκοντός του, καθώς και των 
επιβλαβών επιδράσεων τους στο σχολικό κλίμα, θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά 
τους υπεύθυνους που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική (Τσιπλητάρης, 2007).Είναι 
σπουδαίο να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης. 
Θέτοντας και επιτυγχάνοντας στόχους δεν αισθάνεται εγκλωβισμένος και 
ακινητοποιημένος. Ενεργοποιείται, τονώνει την αυτοπεποίθησή του και δεν εκτελεί 
τα καθήκοντά του μηχανικά και αδιάφορα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει την 
ευκαιρία και την δυνατότητα λήψης αδειών, για επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, για 
μεταπτυχιακές σπουδές, ώστε να απομακρύνεται από την καθημερινότητα της τάξης 
και να επιστρέφει με νέες γνώσεις και δύναμη να προσφέρει Κουδιγκέλη, 2004).
Επίσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα του εκπαιδευτικού 
έργου, όπως τα αναλυτικά προγράμματα συμμετέχοντας με  πρακτικές και 
μεθοδολογία εφαρμοσμένες στην σχολική τάξη. Να ενδιαφέρεται για την αξιοκρατική 
του αξιολόγηση και να συμμετέχει στην ιεραρχική εξέλιξη μέσα από αξιοκρατικές 
διαδικασίες(Κουδιγκέλη, 2004). Να βελτιωθούν και να εξασφαλιστούν  οι συνθήκες 
κτηριακών και τεχνολογικών  υποδομών, ώστε να εξυπηρετούν την εκπαιδευτική 
διαδικασία, χωρίς επιπρόσθετο άγχος από την απουσία τους. Παροχή ικανοποιητικών 
αποδοχών και μέριμνα ηθικής καταξίωσης. Τέλος σε επίπεδο οργάνωσης και 
διοίκησης της εκπαίδευσης, με την κρίση αξιών που βιώνει η σημερινή κοινωνία, 
κρίνεται απαραίτητο δημιουργίας υπηρεσίας που θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη 
τόσο στους μαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς καθώς θα τους επιμορφώνει και 
θα τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι η υποστήριξη 
που δέχονται οι εργαζόμενοι από το εργασιακό τους περιβάλλον και το θετικό κλίμα, 
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Περίληψη
Το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφέρει 

ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς. Τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια ή 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο υπάρχει πολύς δρόμος έως ότου να εξασφαλίζονται 
ίσες ευκαιρίες για όλους. Σε πολλά ειδικά, καθώς και γενικά σχολεία, εξακολουθεί να υπάρχει 
μεγάλη αβεβαιότητα και έλλειψη γνώσης. Στηριγμένη σε έρευνα στις νευροεπιστήμες και την αρχή
Σχεδίαση για Όλους, η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) αποτελεί εκπαιδευτική προσέγγιση 
που προωθεί την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών όλων των μαθητών. Οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει ωστόσο σε σημαντικές
αλλαγές στην καθημερινή σχολική πρακτική. Η δυσκολία εντοπίζεται στη μεταφορά της 
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής στην καθημερινή σχολική πρακτική. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, το δίκτυο UDLnet αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικής και της 
πρακτικής μέσω της συλλογής και δημιουργίας καλών πρακτικών στο πλαίσιο της ΚΣΜ. Η 
παρούσα εργασία παρουσιάζει το δίκτυο UDLnet, τους στόχους του, το μεθοδολογικό πλαίσιο, 
καθώς και τις θεματικές του περιοχές.

Λέξεις κλειδιά: Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, ένταξη, προσβασιμότητα, ηλεκτρονική 
μάθηση, ποικιλομορφία μαθητών

1 Εισαγωγή
Το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

(2010), η υιοθέτηση πρωταρχικού στόχου στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (Ευρώπη 
2020, 2010) για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου του 2010 για την εκπαίδευση των μεταναστών, την κοινωνική διάσταση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έδωσαν ώθηση στα θέματα της κοινωνικής ένταξης μέσω της 
εκπαίδευσης. Ειδικά στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, τα ζητήματα της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αναφέρεται στην αναπηρία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κυρίως με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ 
(άρθρο 13, 1997) σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των πολιτών με αναπηρία και με το άρθρο 26, 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων «το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να 
επωφελούνται από μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας / κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη / συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας». Η ενσωμάτωση της 
προσβασιμότητας στις πολιτικές της ΕΕ είναι μέρος της ευρύτερης κίνησης της Επιτροπής για τη 
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διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους στην κοινωνία. Η 
αναπηρία είναι επίσης στο επίκεντρο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία, με την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η 
στρατηγική της ΕΕ για την Ευρώπη 2020 θέτει ως προτεραιότητα, την προσβασιμότητα και την 
οικονομική / κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εξάλειψης των 
υφιστάμενων εμποδίων. Σύμφωνα με την ανάλυση εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της ΕΕ 
και τη χαρτογράφηση των καινοτόμων διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων 
τεχνολογιών και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ευρώπη - Συνοδευτικό έγγραφο 
ανακοίνωση «το άνοιγμα της εκπαίδευσης» (2013), η ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους για τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τους φοιτητές, ιδίως μεταξύ των μειονεκτούντων ομάδων. Προς 
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τελευταίων δεκαετιών. Από τη Δήλωση της Σαλαμάνκα της UNESCO του 1994, υπάρχει η 
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τελευταία είκοσι χρόνια, οι εκπαιδευτικοί ψάχνουν για ιδέες και τεχνικές ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπίζουν την πρόσβαση και να έχουν μια καθαρή θέση σε ζητήματα που δημιουργούν 
εμπόδια στην αποτελεσματική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει μοναδικά πλεονεκτήματα και δεν 
εξυπηρετείται καλά από μια παραδοσιακή, τυποποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Η πρόκληση, 
σύμφωνα με την  Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚΣΜ), δεν είναι να αλλάξουμε τους 
μαθητές, αλλά μάλλον η επανασχεδίαση, προσαρμογή και εξατομίκευση των προγραμμάτων 
σπουδών και των διδακτικών μεθόδων και τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος που βοηθά 
κάθε μαθητή να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του. Έτσι, η αρχή της Σχεδίασης για Όλους (Design
for All - D4All) και η προώθηση της ένταξης ωφελεί όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα άτομα με 
αναπηρία. H ΚΣΜ αποτελεί πεδίο έρευνας και βασίζεται σε αρχές που αποτελούν ένα πρακτικό 
πλαίσιο για τη χρήση της τεχνολογίας και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών μάθησης για κάθε 
μαθητή (Rose et al. 2002). Η ΚΣΜ μαζί με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, βασίζεται στις 
αρχές της Σχεδίασης για Όλους και αποτελεί ένα πολύ γενικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει εισαχθεί σε 
σημαντικό βαθμό στην Ευρώπη.
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2 Επισκόπηση

2.1 Η έννοια της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση
Η ΚΣΜ είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις νέες έρευνες για τη λειτουργία του εγκεφάλου και των νέων 
τεχνολογικών μέσων, για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των εκπαιδευομένων. Η λέξη 
«καθολικός» οδηγεί μερικές φορές σε παρερμηνείες, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχει μια 
ενιαία λύση που λειτουργεί για όλους. Ωστόσο, η ουσία της ΚΣΜ έγκειται στην ευελιξία και την 
ενσωμάτωση εναλλακτικών λύσεων για την εναρμόνιση των πολυάριθμων διαφορετικών αναγκών 
των εκπαιδευομένων, των στυλ και των προτιμήσεών τους. Οι αρχές της ΚΣΜ εκπηγάζουν από την 
έρευνα του εγκεφάλου και των νέων τεχνολογιών και στοχεύουν να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν και να διδάξουν όλους τους μαθητές μέσα από τον καθορισμό 
κατάλληλων μαθησιακών στόχων, την επιλογή και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων και 
εκπαιδευτικών υλικών, καθώς και την ανάπτυξη σωστών και δίκαιων τρόπων αξιολόγησης της 
προόδου των μαθητών. Με την ΚΣΜ, κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ένα άτομο με ιδιαίτερες 
ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες. Συγκεκριμένα η έρευνα του εγκεφάλου έχει αποκαλύψει 
πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα μεγάλο δίκτυο νευρώνων, στο οποίο ενυπάρχουν πολλά 
μικρότερα δίκτυα, ειδικά κατασκευασμένα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ειδών επεξεργασίας 
και τη διαχείριση εργασιών μάθησης (Βοσνιάδου, 2004; Eysenck, 2010; Κολιάδης, 2002).

Ειδικότερα, μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με τις λειτουργίες τους, τρία βασικά είδη 
δικτύων (Πίνακας 1), τα οποία ξεχωρίζουν μεν δομικά και λειτουργικά, αλλά ταυτόχρονα είναι 
στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, λειτουργούν συνδυαστικά και καθένα εξ αυτών είναι εξίσου 
σημαντικό για τη μάθηση (Meyer& Rose, 2000; Rose, 2001):

• τα δίκτυα αναγνώρισης (recognition networks), τα οποία εδράζονται στο πίσω μέρος 
του εγκεφάλου και είναι ειδικά δομημένα ώστε να αντιλαμβάνονται και να 
νοηματοδοτούν τα πρότυπα (patterns) που προσλαμβάνει το άτομο μέσω των 
αισθήσεών του. Χάρη δηλαδή στα εν λόγω δίκτυα το άτομο είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να κατανοεί πληροφορίες, ιδέες, έννοιες.

• τα δίκτυα στρατηγικής (strategic networks) που εδράζονται στο μπροστινό τμήμα του 
εγκεφάλου και ειδικεύονται στην παραγωγή και επίβλεψη νοητικών και κινητικών 
προτύπων (mental and motor patterns), επιτρέποντας στο άτομο να προγραμματίζει, 
να εκτελεί, καθώς και να παρακολουθεί ενέργειες.

• τα συναισθηματικά δίκτυα (affective networks) που εντοπίζονται στον πυρήνα του 
εγκεφάλου, είναι ειδικά κατασκευασμένα για να αξιολογούν τα διάφορα πρότυπα και 
να τους εκχωρούν συναισθηματική αξία. Αυτά τα δίκτυα σχετίζονται με το βαθμό 
ευθύνης και δέσμευσης (engagement) που αισθάνεται ένα άτομο απέναντι στα 
καθήκοντά του, τη μάθησή του και τον κόσμο που τον περιβάλλει.

Ένας περιεκτικός ορισμός της ΚΣΜ δόθηκε στο Νομοθετικό Διάταγμα για την Εκπαίδευση 
των Η.Π.Α., όπου ρητά διατυπώνεται ότι (Higher Education Opportunity Act, 2008):

«Ο όρος Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚΣΜ) σημαίνει το επιστημονικά έγκυρο 
πλαίσιο για την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής, το οποίο:

i. παρέχει ευελιξία στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται οι πληροφορίες, στους 
τρόπους με τους οποίους οι μαθητές απαντούν ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 
καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.

ii. Μειώνει τα εμπόδια στην εκπαίδευση, παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις, υποστηρίξεις 
και προκλήσεις και διατηρεί υψηλές προσδοκίες επίτευξης για όλους τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών με περιορισμένη γνώση της 
κύριας γλώσσας».
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Πίνακας 1: Νευρωνικά Δίκτυα και Αρχές της ΚΣΜ

Δίκτυα αναγνώρισης Δίκτυα στρατηγικής Συναισθηματικά δίκτυα

Το "τι" της μάθησης Tο "πώς" της μάθησης Το "γιατί" της μάθησης

Παρουσίαση πληροφοριών 
και περιεχομένου με 
ποικίλους τρόπους

Διαφοροποίηση των τρόπων 
με τους οποίους οι μαθητές 
εκφράζουν όσα γνωρίζουν

Διέγερση ενδιαφέροντος 
και παρώθηση για μάθηση

2.2 Οι Αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται από 

την αρχή στην ποικιλομορφία της μάθησης. Η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) στοχεύει 
στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους, αίροντας τα εμπόδια που προκαλούν τα «μιας & 
ενιαίας κοπής», ανελαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία δεν είναι προσαρμόσιμα. 

Οι τρεις βασικές αρχές (Πίνακας 2), με βάση την έρευνα στο πεδίο των νευροεπιστημών,
αποτελούν το πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών:

1. Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης,
2. Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης,
3. Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης.

Ο Benjamin Bloom (1913-1999) προσδιόρισε τρεις τομείς μάθησης: γνωστική, 
συναισθηματική και ψυχοκινητική. Αυτοί οι τρεις τομείς παραλληλίζονται με τις τρεις αρχές της 
ΚΣΜ.

2.3 Αναγκαιότητα της ΚΣΜ
Ο όρος ΚΣΜ συνδέεται συνήθως με την τεχνολογία (Zascavage & Winterman, 2009). 

Ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αφορά, 
επίσης, την παιδαγωγική, ή τις διδακτικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται για τους μαθητές με 
και χωρίς αναπηρίες (King-Sears, 2009). Οι νέες εξελίξεις σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική 
της ΚΣΜ υπογραμμίζουν τη σημασία των εκπαιδευτικών παιδαγωγικών μεθόδων που 
διευκολύνουν την προσβασιμότητα για όλους τους εκπαιδευόμενους (Burgstahler, 2009). 
Πρόσφατα ευρήματα της έρευνας απέδειξαν ότι η ΚΣΜ μπορεί να υποστηρίξει την πρόσβαση, τη 
συμμετοχή και την πρόοδο για όλους τους μαθητές (Jimenez, Graf, & Rose, 2007; King-Sears, 
2009; Kortering, 2008; Meo, 2012). Παρόλα αυτά η ΚΣΜ είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι 
πιστευόταν αρχικά (Edyburn, 2010).
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Πίνακας 2: Κατευθυντήριες Γραμμές της ΚΣΜ

Ι. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 
Αναπαράστασης 

ΙΙ. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 
Δράσης & Έκφρασης 

ΙΙΙ. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 
Εμπλοκής 

1. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για την αντίληψη 

4. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για σωματική δράση 

7. Παροχή εναλλακτικών επιλογών 
για την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος 

1.1 Προσφορά τρόπων για την 
προσαρμογή της εμφάνισης των 
πληροφοριών

1.2 Προσφορά εναλλακτικών 
επιλογών για ακουστικές 
πληροφορίες

1.3 Προσφορά εναλλακτικών επιλο-
γών για οπτικές πληροφορίες

4.1 Ποικιλία στις μεθόδους 
απόκρισης και πλοήγησης

4.2 Βελτιστοποίηση της πρόσβασης 
σε εργαλεία και υποστηρικτικές 
τεχνολογίες

7.1 Βελτιστοποίηση ευκαιριών για 
ατομική επιλογή και αυτονομία

7.2 Βελτιστοποίηση της συνάφειας, 
της αξίας και της αυθεντικότητας

7.3 Ελαχιστοποίηση απειλών και 
περισπασμών

2. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για τη γλώσσα, τις 
μαθηματικές εκφράσεις και τα 
σύμβολα 

5. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για έκφραση και 
επικοινωνία 

8. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για τη διατήρηση της 
προσπάθειας και της επιμονής 

2.1 Αποσαφήνιση λεξιλογίου και 
συμβόλων

2.2 Αποσαφήνιση συντακτικού και 
δομής

2.3 Υποστήριξη αποκωδικοποίησης 
κειμένου, μαθηματικής 
σημειογραφίας και συμβόλων

2.4 Προώθηση της κατανόησης 
μεταξύ γλωσσών

2.5 Παρουσίαση με χρήση 
πολλαπλών μέσων

5.1 Χρήση πολλαπλών μέσων για 
την επικοινωνία

5.2 Χρήση πολλαπλών εργαλείων 
για τη δόμηση και τη σύνθεση 
της μάθησης

5.3 Δόμηση ευχέρειας με 
διαβαθμισμένη υποστήριξη για 
πρακτική εξάσκηση και 
απόδοση

8.1 Ανάδειξη της σπουδαιότητας των 
σκοπών και των στόχων

8.2 Ποικιλία στις απαιτήσεις και τις 
πηγές για τη βελτιστοποίηση της 
πρόκλησης

8.3 Ενίσχυση της συνεργασίας και 
της κοινότητας

8.4 Αύξηση της ανατροφοδότησης με 
στόχο την αρτιότητα της γνώσης

3. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για την κατανόηση 

6. Παροχή εναλλακτικών 
επιλογών για εκτελεστικές 
λειτουργίες 

9. Παροχή εναλλακτικών επιλογών 
για την αυτορρύθμιση 

3.1 Ενεργοποίηση ή εφοδιασμός 
γνωστικού υποβάθρου

3.2 Επισήμανση μοτίβων, καίριων 
χαρακτηριστικών, σημαντικών 
ιδεών και σχέσεων

3.3 Καθοδήγηση στην επεξεργασία 
των πληροφοριών, την 
οπτικοποίηση και το χειρισμό

3.4 Μεγιστοποίηση της μεταφοράς 
και της γενίκευσης της μάθησης

6.1 Καθοδήγηση της 
αποτελεσματικής στοχοθεσίας

6.2 Υποστήριξη του 
προγραμματισμού και της 
ανάπτυξης στρατηγικών

6.3 Διευκόλυνση της διαχείρισης 
πληροφοριών και πηγών

6.4 Ενίσχυση της ικανότητας 
παρακολούθησης της προόδου

9.1 Προαγωγή προσδοκιών και 
αντιλήψεων που βελτιστοποιούν 
την παρώθηση

9.2 Διευκόλυνση ατομικών 
δεξιοτήτων και στρατηγικών 
υπέρβασης δυσκολιών

9.3 Ανάπτυξη της αυτο-αξιολόγησης 
και του αναστοχασμού

Η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ φαίνεται εύκολη. Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει ότι 
είναι πιο εύκολη η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ από ότι η εφαρμογή της σε μεγάλη 
κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια που όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί «υλοποιούν την ΚΣΜ» δεν 
είναι σαφές ποια είναι τα αποτελέσματα. Οι Udvari-Solner κ.ά., 2005 περιγράφουν τρόπους για την 
εφαρμογή των αρχών της ΚΣΜ ώστε να παρέχονται σε όλους τους μαθητές πολλαπλά μέσα 
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Πίνακας 2: Κατευθυντήριες Γραμμές της ΚΣΜ

Ι. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 
Αναπαράστασης 

ΙΙ. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 
Δράσης & Έκφρασης 

ΙΙΙ. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 
Εμπλοκής 
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επιλογών για σωματική δράση 

7. Παροχή εναλλακτικών επιλογών 
για την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος 
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προσαρμογή της εμφάνισης των 
πληροφοριών

1.2 Προσφορά εναλλακτικών 
επιλογών για ακουστικές 
πληροφορίες

1.3 Προσφορά εναλλακτικών επιλο-
γών για οπτικές πληροφορίες

4.1 Ποικιλία στις μεθόδους 
απόκρισης και πλοήγησης

4.2 Βελτιστοποίηση της πρόσβασης 
σε εργαλεία και υποστηρικτικές 
τεχνολογίες

7.1 Βελτιστοποίηση ευκαιριών για 
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πρόκλησης
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της κοινότητας

8.4 Αύξηση της ανατροφοδότησης με 
στόχο την αρτιότητα της γνώσης
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επιλογών για την κατανόηση 
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λειτουργίες 
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για την αυτορρύθμιση 

3.1 Ενεργοποίηση ή εφοδιασμός 
γνωστικού υποβάθρου

3.2 Επισήμανση μοτίβων, καίριων 
χαρακτηριστικών, σημαντικών 
ιδεών και σχέσεων

3.3 Καθοδήγηση στην επεξεργασία 
των πληροφοριών, την 
οπτικοποίηση και το χειρισμό

3.4 Μεγιστοποίηση της μεταφοράς 
και της γενίκευσης της μάθησης

6.1 Καθοδήγηση της 
αποτελεσματικής στοχοθεσίας

6.2 Υποστήριξη του 
προγραμματισμού και της 
ανάπτυξης στρατηγικών

6.3 Διευκόλυνση της διαχείρισης 
πληροφοριών και πηγών

6.4 Ενίσχυση της ικανότητας 
παρακολούθησης της προόδου

9.1 Προαγωγή προσδοκιών και 
αντιλήψεων που βελτιστοποιούν 
την παρώθηση

9.2 Διευκόλυνση ατομικών 
δεξιοτήτων και στρατηγικών 
υπέρβασης δυσκολιών

9.3 Ανάπτυξη της αυτο-αξιολόγησης 
και του αναστοχασμού

Η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ φαίνεται εύκολη. Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει ότι 
είναι πιο εύκολη η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ από ότι η εφαρμογή της σε μεγάλη 
κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια που όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί «υλοποιούν την ΚΣΜ» δεν 
είναι σαφές ποια είναι τα αποτελέσματα. Οι Udvari-Solner κ.ά., 2005 περιγράφουν τρόπους για την 
εφαρμογή των αρχών της ΚΣΜ ώστε να παρέχονται σε όλους τους μαθητές πολλαπλά μέσα 

αναπαράστασης, πολλαπλά μέσα εμπλοκής, και πολλαπλά μέσα έκφρασης. Συνιστάται ένα πλαίσιο 
για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες, 
το υπόβαθρο, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών προτείνοντας ευέλικτους 
στόχους (goals), μεθόδους (methods), διδακτικά μέσα (means), υλικά (materials) και αξιολογήσεις 
(assessments) για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση της διαφορετικότητας και της ατομικής μεταβλητότητας (individual variability) που 
χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη τάξη. Η ΚΣΜ απαιτεί τη συνεργασία για το σχεδιασμό μεταξύ
εκπαιδευτικών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Nevin et al, 2004). Οι δυσκολίες που 
καταγράφονται συχνά περιλαμβάνουν την έλλειψη χρόνου για τη συν-σχεδίαση και την έλλειψη 
πόρων για διδασκαλία ενός διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών. 

Καίριας σημασίας για την εφαρμογή της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση είναι η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Τα ψηφιακά μέσα, λόγω 
της εγγενούς ευελιξίας τους, μπορούν να παραμετροποιηθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα 
στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και έτσι να άρουν τα εμπόδια που συχνά εγείρουν τα 
παραδοσιακά μέσα, τα οποία αποδεικνύονται πολλές φορές αναποτελεσματικά για τη μάθηση. 
Επομένως, με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, στο πλαίσιο της ΚΣΜ, οι 
εκπαιδευτικοί δύνανται να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές 
παρέχοντάς τους εύρος επιλογών και εφαρμόζοντας εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους (CAST 
2009, 2011; Rose, Meyer& Hitchcock, 2005, Rose & Meyer, 2002, 2006). Σύμφωνα με τον 
Edyburn (2010), «καθώς οδεύουμε προς τη δεύτερη δεκαετία της ΚΣΜ έχει έρθει η στιγμή για μια 
νέα θεώρηση γύρω από την ΚΣΜ. Πρέπει να διευκρινιστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς 
(εκπαιδευτικοί ή προγραμματιστές), οι οποίοι θα καταρτιστούν για τη δημιουργία περιεχομένου με 
βάση την ΚΣΜ. Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει η εφαρμογή της ΚΣΜ. Πρέπει να 
καταλάβουμε πώς να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της ΚΣΜ». Ενώ η ΚΣΜ προέκυψε αρχικά στο 
πλαίσιο της αναπηρίας και της ανικανότητας, σήμερα εξετάζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παροχής 
ισότιμων ευκαιριών για όλους.

Με τον όρο Web 2.0 γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων για τη
δημιουργία, επεξεργασία, διαμοίραση, συζήτηση, συνεργασία και επικοινωνία σε διαδικτυακούς 
χώρους κοινής χρήσης πολυμέσων (Solomon & Schrum, 2007). Τα εργαλεία αυτά 
χρησιμοποιούνται επίσης για την επεξεργασία, προσαρμογή, και δημοσίευση περιεχομένου. Τα 
εργαλεία Web 2.0 είναι διαδραστικά και πολυμεσικά, επομένως οι τεχνολογίες αυτές, είναι ιδανικές
για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν την ΚΣΜ, δηλαδή για τη δημιουργία 
ευέλικτων, επεκτάσιμων, διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων οι οποίες είναι προσβάσιμες και 
ελκυστικές τόσο για απρόθυμους όσο και πρόθυμους εκπαιδευόμενους (Kingsley & Brinkerhoff, 
2011). Η δικτυακή πύλη του Open Discovery Space (2013) είναι μια ψηφιακή αποθήκη, για την 
αναζήτηση και δημιουργία πόρων, σχεδίων μαθήματος και εκπαιδευτικών σεναρίων με τη 
συνεργατική χρήση του εργαλείου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ODS (ODS Authoring Tool) μεταξύ 
των δικτύων των εκπαιδευτικών (Riviou, Kouroupetroglou, 2014). Το εργαλείο CAST UDL 
Exchange (2014) είναι μια αντίστοιχη εκπαιδευτική βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία UDLnet

3 Το δίκτυο UDLnet

Το δίκτυο UDLnet στοχεύει πρωταρχικά στη συλλογή και επίδειξη τρόπων αποτελεσματικής 
χρήσης του πλαισίου της ΚΣΜ (Riviou, Kouroupetroglou, Bruce, 2014). Το δίκτυο αποσκοπεί να 
προάγει τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς φορείς από όλη την 
Ευρώπη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, να διαμοιραστούν και να 
αξιοποιήσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από μια πλειάδα εκπαιδευτικών πηγών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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Επιπρόσθετα, αναδεικνύει τη δυνατότητα της δυναμικής του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
περιεχόμενου υπό το πρίσμα της ΚΣΜ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη και η πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης του UDLnet δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και άλλα μέλη 
της κοινότητας να αναζητήσουν και να προσαρμόσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα 
θέματα ενδιαφέροντός τους και βάσει των αναγκών τους. Τέλος, το UDLnet σκοπεύει να αναπτύξει 
«Οδηγίες και Καλές Πρακτικές» που θα αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων, 
καλών πρακτικών, του περιεχομένου και θα τεκμηριώνουν τις σχετικές διαδικασίες μάθησης.

3.1 Βασικοί Στόχοι δικτύου UDLnet
Οι βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξής:

• Η ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθοδολογίας και ο καθορισμός κριτηρίων για την 
αναγνώριση των καλών πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ.

• Η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής βιβλιοθήκης, η οποία θα περιέχει 
συλλογή και κατηγοριοποίηση των καλών πρακτικών. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται 
μια διαδικτυακή κοινότητα της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν, 
ανταλλάξουν και προσαρμόσουν πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης υπό το πρίσμα 
της ΚΣΜ.

• Η δημιουργία ενός δικτύου κοινοτήτων καλής πρακτικής με ενδιαφέρον για 
καινοτόμες πρακτικές και επιμόρφωση στην αποτελεσματική χρήση προσβάσιμων 
ΤΠΕ στη διδασκαλία.

• Η συλλογή και ανάπτυξη καινοτόμου σχετικού πολυγλωσσικού περιεχομένου, το 
οποίο θα υποστηρίξει την ενταξιακή προσέγγιση και το οποίο θα περιγράφεται και 
αποθηκεύεται με τη μορφή μαθησιακών αντικειμένων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη.

• Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στάσεων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση έτσι 
ώστε να διασφαλίζονται η πρόσβαση και η χρήση ενταξιακών πρακτικών διδασκαλίας 
και μάθησης υπό την ομπρέλα των κοινοτήτων καλής πρακτικής.

3.2 Μεθοδολογική προσέγγιση δικτύου UDLnet
Η προσέγγιση του δικτύου UDLnet αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

• Αναγνώριση καλών πρακτικών γύρω από την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση.
• Η διεξαγωγή δοκιμαστικών κύκλων εφαρμογής με αντιπροσωπευτικό αριθμό 

εμπλεκόμενων φορέων για την προσαρμογή και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την αξιολόγησή τους.

• Η ενημέρωση και επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλη την Ευρώπη και 
η διάχυση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας μέσω της δικτύωσης με σχετικά 
έργα, δίκτυα και πρωτοβουλίες.

Ακολουθεί η περιγραφή των επιμέρους σταδίων, καθώς η μέχρι στιγμής υλοποίηση:
• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον εντοπισμό των 

βέλτιστων πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ, ο οποίος στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως 
το πλαίσιο για τη συλλογή και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων γύρω από 
την ΚΣΜ. Μετά από σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και την οργάνωση ομάδων
εστίασης (focus groups) σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, 
Ολλανδία, Γερμανία, Iσπανία, Φιλανδία), ορίστηκαν τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 
πρότυπα για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών πηγών (media
resources) και συλλογών που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ΚΣΜ.
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Επιπρόσθετα, αναδεικνύει τη δυνατότητα της δυναμικής του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
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Οι βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξής:
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• Η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής βιβλιοθήκης, η οποία θα περιέχει 
συλλογή και κατηγοριοποίηση των καλών πρακτικών. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται 
μια διαδικτυακή κοινότητα της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν, 
ανταλλάξουν και προσαρμόσουν πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης υπό το πρίσμα 
της ΚΣΜ.

• Η δημιουργία ενός δικτύου κοινοτήτων καλής πρακτικής με ενδιαφέρον για 
καινοτόμες πρακτικές και επιμόρφωση στην αποτελεσματική χρήση προσβάσιμων 
ΤΠΕ στη διδασκαλία.

• Η συλλογή και ανάπτυξη καινοτόμου σχετικού πολυγλωσσικού περιεχομένου, το 
οποίο θα υποστηρίξει την ενταξιακή προσέγγιση και το οποίο θα περιγράφεται και 
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και μάθησης υπό την ομπρέλα των κοινοτήτων καλής πρακτικής.

3.2 Μεθοδολογική προσέγγιση δικτύου UDLnet
Η προσέγγιση του δικτύου UDLnet αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

• Αναγνώριση καλών πρακτικών γύρω από την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση.
• Η διεξαγωγή δοκιμαστικών κύκλων εφαρμογής με αντιπροσωπευτικό αριθμό 

εμπλεκόμενων φορέων για την προσαρμογή και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την αξιολόγησή τους.

• Η ενημέρωση και επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλη την Ευρώπη και 
η διάχυση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας μέσω της δικτύωσης με σχετικά 
έργα, δίκτυα και πρωτοβουλίες.

Ακολουθεί η περιγραφή των επιμέρους σταδίων, καθώς η μέχρι στιγμής υλοποίηση:
• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον εντοπισμό των 

βέλτιστων πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ, ο οποίος στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως 
το πλαίσιο για τη συλλογή και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων γύρω από 
την ΚΣΜ. Μετά από σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και την οργάνωση ομάδων
εστίασης (focus groups) σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, 
Ολλανδία, Γερμανία, Iσπανία, Φιλανδία), ορίστηκαν τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 
πρότυπα για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών πηγών (media
resources) και συλλογών που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ΚΣΜ.

• Σχεδίαση και ανάπτυξη του Αποθετηρίου (Σχήμα 1), με συλλογή και 
κατηγοριοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών Πόρων και Συλλογών 
περιεχομένου γύρω από την ΚΣΜ τα οποία υποστηρίζουν την κοινότητα κατάρτισης,
όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής) θα είναι σε θέση να βρουν, ανταλλάξουν και προσαρμόσουν 
πρακτικές, ιδέες και σχόλια από την εφαρμογή στην τάξη. Το αποθετήριο επιτρέπει 
την περιήγηση, αναζήτηση με τη χρήση επιλεγμένων κριτηρίων, καθώς και τη 
δημιουργία πρακτικών, πόρων, συλλογών, σχεδίων μαθήματος καθώς και 
εκπαιδευτικών σεναρίων γύρω από την ΚΣΜ.

Σχήμα 1: Κοινότητα δικτύου UDLnet (αριστερά) & ψηφιακό αποθετήριο με καλές πρακτικές (δεξιά)

• Δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων γύρω 
από την αναγκαιότητα της ΚΣΜ (Σχήμα 1). Αυτό το δίκτυο κοινοτήτων λειτουργεί με 
ανεξάρτητο τρόπο, τόσο σε ευρωπαϊκού όσο και σε εθνικούς επίπεδο, με τους 
εκπαιδευτικούς να παρέχουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και, τελικά, να είναι 
υπεύθυνοι για τη βιωσιμότητα και υποστήριξη του αποθετηρίου μέσω προσεγγίσεων 
και εργαλείων Web 2.0. Περιλαμβάνει επίσης την καλλιέργεια ικανοτήτων και 
στάσεων εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και προσωπικού των σχολείων στο 
πλαίσιο των κύκλων υλοποίησης και πιλοτικής εφαρμογής.

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης γύρω στη 
θεματική της ΚΣΜ, διαθέσιμο μέσω των κοινοτήτων πρακτικής σε εθνικό &
ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων γύρω από την 
ΚΣΜ.

3.3 Θεματικές περιοχές δικτύου UDLnet
Το δίκτυο UDLnet μελετά τις ακόλουθες τέσσερις θεματικές περιοχές:

1. Ενταξιακά περιβάλλοντα μάθησης
2. Ψηφιακές πηγές/περιεχόμενο
3. Ικανότητες εκπαιδευτικών & υπευθύνων
4. Περιορισμοί & ευκαιρίες/δυνατότητες εφαρμογής.

4 Συμπεράσματα
Έχει αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερο να κατανοήσει κάποιος τις δυνατότητες της ΚΣΜ από 

ότι να την εφαρμόσει στην καθημερινή πρακτική (Katz, 2013; Edyburn, 2010). Για να υλοποιηθεί 
όμως η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) απαιτείται μια εννοιολογική αλλαγή στις 
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πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες (Burgstahler, 2009).

Στην παρούσα εργασία έγινε περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του δικτύου UDLnet
(2015), παρουσιάστηκε η ανάπτυξη του αποθετηρίου συλλογής και κατηγοριοποίησης των 
βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών πόρων και συλλογών περιεχομένου γύρω από την ΚΣΜ
καθώς και η και δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων γύρω 
από την αναγκαιότητα της ΚΣΜ. Το αποθετήριο καλών πρακτικών για την ΚΣΜ δεν είναι στατικό, 
αλλά έχει σχεδιαστεί ως ένας χώρος κριτικής σκέψης και αυτο-ανάδρασης. Στην πραγματικότητα 
αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς αυξανόμενο χώρο που στοχεύει να διεγείρει τη λογική για νέες 
καλές πρακτικές και να προκαλέσει συζήτηση για τις υπάρχουσες καλές πρακτικές. 

Το δίκτυο UDLnet βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πρακτικών ΚΣΜ μέσω ομάδων
εστίασης, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ειδικοί/εμπειρογνώμονες μπορούν να συμμετέχουν 
και να συνεισφέρουν με στόχο τη δημιουργία και τη διαμοίραση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. 
Θα ακολουθήσει περίοδος κατάρτισης και εφαρμογής στην τάξη, ώστε να συλλεχθεί 
ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο δίκτυο.
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H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου UDLnet [N°. 540659-LLP-1-2013-1-

GR-COMENIUSCNWUDLnet] (http://www.udlnet-project.eu) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 
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Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση  παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία ανίχνευσης στοιχείων της 

Διαφοροπιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ) στις εμπειρίες των φοιτητών ενός τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Σαππών, από τους εκπαιδευτικούς που συνάντησαν στην πορεία τους στις τρεις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Δ.Δ. δεν εμφανίζεται παρά αποσπασματικά τις 
εμπειρίες των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται αναστοχαζόμενοι κριτικά, να αποτιμήσουν τις 
εμπειρίες τους και τα αποτελέσματα τόσο της απουσίας εφαρμογής Δ.Δ. όσο και της 
αποσπασματικής – τυχαίας εφαρμογής κάποιων παραμέτρων της, για να οδηγηθούν στο 
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της κάνει πιο αποτελεσματική την διδασκαλία και ωφελεί το μαθητή. ,
ώστε, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να δρουν διαφοροποιημένα και να εφαρμόζουν συστηματικά 
την Δ.Δ.. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην εφαρμογή αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως η 
μελέτη εμπειριών, ο κριτικός αναστοχασμός, η αναπλαισίωση των εμπειριών, η ενεργή συμμετοχή 
των φοιτητών, οπότε και προτείνεται μια παρόμοια διαδικασία ως επιμορφωτικό μοντέλο στους 
εκπαιδευτικούς δια του Σχολικού Συμβούλου, που δρα ως ερευνητής- επιμορφωτής- εμψυχωτής, 
όπως θα πρέπει να είναι ο επιμορφωτής ενηλίκων. 

Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποιημένη Αγωγή, επιμόρφωση ενηλίκων, έρευνα. 

1 Εισαγωγή στην προβληματική του θέματος
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, αποτελεί την αυθόρμητη ίσως απάντηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην αυξανόμενη διαφορετικότητα των  μαθητών σήμερα, αλλά και του εκπαιδευτικού 
που έχοντας ενσυναίσθηση υψηλού βαθμού,  αντιλαμβάνεται το εύρος των διαφοροποιήσεων στην 
τάξη του και να προβαίνει σε ενέργειες αποτελεσματικές για το σύνολο των μαθητών του και 
κυρίως για τον καθένα χωριστά στην προσωπική του πορεία.

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (έκτοτε Δ.Δ.), αρχίζει από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι 
μαθητές και όχι σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης , που αγνοεί ετοιμότητα, ενδιαφέρον και  
μαθησιακό προφίλ. (Tomlinson, 2003) 

Οι λόγοι προτείνεται η Δ.Δ. είναι οι κοινωνικές, πολιτισμικές, πνευματικές διαφορές των 
μαθητών αλλά και αντικειμενικοί, καθώς νοημοσύνη, τρόπος αντίληψης του κόσμου διαφέρουν
στον καθένα μας. Επιπλέον, η ατομική υποστήριξης κάθε μαθητή, για ισόρροπη –αρμονική 
ανάπτυξη εγγενών σωματικών,  ψυχικών, πνευματικών δυνάμεων είναι το παιδαγωγικά ορθό(άρθρο 
16 του Συντάγματος) και υποχρέωση του σχολείου και μάλιστα στον ανώτατο βαθμό 
(Maslow,1970)

Στην Δ.Δ. μεγιστοποιείται το κίνητρο του μαθητευόμενου, αναπτύσσονται ατομικές 
ικανότητες, προωθούνται ενδιαφέροντα, αυτενέργεια, πρωτοβουλία. Αναπτύσσονται αυτογνωσία,
ανάληψη προσωπικής ευθύνης για το αποτέλεσμα, ενισχύεται η ικανότητα συνεργασίας, η 
κοινωνική μάθηση, η μεταγνώση. Το άτομο οδηγείται στην αυτορρύθμιση, στην  ανάληψη ευθύνης 
και για την προσωπική του εξέλιξη(Κουτσελίνη, 2006). (δ5)

Κατά την εφαρμογή της τηρούνται οι αρχές της επικέντρωσης στα ουσιώδη, της ανταπόκρισης 
στην διαφορετικότητα των μαθητικών προφίλ, της ευελιξίας στην εργασία και τα ζητούμενα, της 



453

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Σεραφείμ Ευαγγελία
serafim.evag@gmail.com

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου 

Παπαδοπούλου Δόμνα
domnapap@yahoo.gr
Eκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Στην παρούσα εισήγηση  παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία ανίχνευσης στοιχείων της 

Διαφοροπιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ) στις εμπειρίες των φοιτητών ενός τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Σαππών, από τους εκπαιδευτικούς που συνάντησαν στην πορεία τους στις τρεις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Δ.Δ. δεν εμφανίζεται παρά αποσπασματικά τις 
εμπειρίες των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται αναστοχαζόμενοι κριτικά, να αποτιμήσουν τις 
εμπειρίες τους και τα αποτελέσματα τόσο της απουσίας εφαρμογής Δ.Δ. όσο και της 
αποσπασματικής – τυχαίας εφαρμογής κάποιων παραμέτρων της, για να οδηγηθούν στο 
συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της κάνει πιο αποτελεσματική την διδασκαλία και ωφελεί το μαθητή. ,
ώστε, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να δρουν διαφοροποιημένα και να εφαρμόζουν συστηματικά 
την Δ.Δ.. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην εφαρμογή αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως η 
μελέτη εμπειριών, ο κριτικός αναστοχασμός, η αναπλαισίωση των εμπειριών, η ενεργή συμμετοχή 
των φοιτητών, οπότε και προτείνεται μια παρόμοια διαδικασία ως επιμορφωτικό μοντέλο στους 
εκπαιδευτικούς δια του Σχολικού Συμβούλου, που δρα ως ερευνητής- επιμορφωτής- εμψυχωτής, 
όπως θα πρέπει να είναι ο επιμορφωτής ενηλίκων. 

Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποιημένη Αγωγή, επιμόρφωση ενηλίκων, έρευνα. 

1 Εισαγωγή στην προβληματική του θέματος
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, αποτελεί την αυθόρμητη ίσως απάντηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος στην αυξανόμενη διαφορετικότητα των  μαθητών σήμερα, αλλά και του εκπαιδευτικού 
που έχοντας ενσυναίσθηση υψηλού βαθμού,  αντιλαμβάνεται το εύρος των διαφοροποιήσεων στην 
τάξη του και να προβαίνει σε ενέργειες αποτελεσματικές για το σύνολο των μαθητών του και 
κυρίως για τον καθένα χωριστά στην προσωπική του πορεία.

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (έκτοτε Δ.Δ.), αρχίζει από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι 
μαθητές και όχι σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο δράσης , που αγνοεί ετοιμότητα, ενδιαφέρον και  
μαθησιακό προφίλ. (Tomlinson, 2003) 

Οι λόγοι προτείνεται η Δ.Δ. είναι οι κοινωνικές, πολιτισμικές, πνευματικές διαφορές των 
μαθητών αλλά και αντικειμενικοί, καθώς νοημοσύνη, τρόπος αντίληψης του κόσμου διαφέρουν
στον καθένα μας. Επιπλέον, η ατομική υποστήριξης κάθε μαθητή, για ισόρροπη –αρμονική 
ανάπτυξη εγγενών σωματικών,  ψυχικών, πνευματικών δυνάμεων είναι το παιδαγωγικά ορθό(άρθρο 
16 του Συντάγματος) και υποχρέωση του σχολείου και μάλιστα στον ανώτατο βαθμό 
(Maslow,1970)

Στην Δ.Δ. μεγιστοποιείται το κίνητρο του μαθητευόμενου, αναπτύσσονται ατομικές 
ικανότητες, προωθούνται ενδιαφέροντα, αυτενέργεια, πρωτοβουλία. Αναπτύσσονται αυτογνωσία,
ανάληψη προσωπικής ευθύνης για το αποτέλεσμα, ενισχύεται η ικανότητα συνεργασίας, η 
κοινωνική μάθηση, η μεταγνώση. Το άτομο οδηγείται στην αυτορρύθμιση, στην  ανάληψη ευθύνης 
και για την προσωπική του εξέλιξη(Κουτσελίνη, 2006). (δ5)

Κατά την εφαρμογή της τηρούνται οι αρχές της επικέντρωσης στα ουσιώδη, της ανταπόκρισης 
στην διαφορετικότητα των μαθητικών προφίλ, της ευελιξίας στην εργασία και τα ζητούμενα, της 

συνεχούς αξιολόγησης των μαθητικών αναγκών, της διαφοροποίησης του περιεχομένου και του 
ζητούμενου αποτελέσματος, όπως και στην προώθηση της ομαδικής και ατομικής εργασίας καθώς 
και της μετατροπής της σχέσης δασκάλου –μαθητή σε σχέση πιο ισότιμη,(Tomilinson, 2010)

Ωστόσο οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) έχουν τις ίδιες σπουδές και 
μάλιστα στις περισσότερες χώρες (Neave G.,1998) ωστόσο η σχετική ατομικότητα, η απομόνωση 
και η ιδιωτικότητα του επαγγέλματος του δασκάλου (ίδιοι μαθητές σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα) δημιουργεί την γνωστή «κουλτούρα διδασκαλίας» (Hargreaves A.,1993)  που δίνει
περιεχόμενο στο είδος των στρατηγικών διδασκαλίας που αναπτύσσονται, συντηρούνται και 
επιλέγονται διαχρονικά. Για βελτίωση της παγιωμένης «κουλτούρας διδασκαλίας» και στροφή του 
εκπαιδευτικού στην Δ.Δ θα πρέπει να παρατηρείται συστηματικά η διδασκαλίας και το έργο του,
με όρους Συστηματικής- Συμμετοχικής Παρατήρησης (συλλογή λεκτικών και μη δεδομένων 
συμπεριφορών) (Cohen- Manion, 1997), να καλλιεργηθεί ο «κριτικός αναστοχασμός» δια του 
διαλόγου με το Σχ.Σ., προς ερμηνεία- κριτική εμπειρίων/σκέψεων/ γνώσεων, διαπιστώσεις 
αιτιώνς δυσλειτουργικών συμπεριφορών και τροποποιήσεις προς εναρμόνιση έργου-
εκπαιδευτικής. (Mezirow, 1991). Η αλληλεπιδραστική αυτή διαδικασία είναι και διαδικασία
αλληλοεξέλιξης εκπαιδευτικού-Σχ. Σύμβουλος(έκτοτε Σχ.Σ.),  καθώς από κοινού (εκπαιδευτικός 
και Σχ.Σ), «μετασχηματίζουν τα πλαίσια αναφοράς με βάση τα οποία αντιλαμβανόμαστε και 
ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας» ( Mezirow, 1991) Η συγκροτημένη αυτή διεργασία, μας 
απελευθερώνει από δυσλειτουργικές παραδοχές (Mezirow, 1991) , ενώ με την πάροδο του χρόνου 
γίνεται τελικά μια μόνιμη και βιωματική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όπου ο 
Σχ.Σ. αλληλεπιδρά με το δάσκαλο και ο δάσκαλος -με τον ίδιο τρόπο- με το μαθητή. 

Η διαδικασία του κριτικού αναστοχασμού επί των εμπειριών, προτάθηκε και ως διαδικασία 
τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ως «μια στροφή προς τα πίσω» στην εμπειρία του 
δασκάλου που οδηγείται μεθοδικά από απλή συνειδητοποίηση μιας άποψης/σκέψης/ 
συναισθήματος/ ψυχικής ενέργειας/ διάθεσης/ πρόθεσης ή των συνηθειών κάποιου, όπου βάση 
εσωτερικών αξιών εξετάζονται οι λόγοι μιας επιλογής» (Mezirow, 1998: 185),  με συνέπεια και 
στόχο την επανατοποθέτηση της επιλογής και την αναπλαισίωση τόσο της επιλογής όσο και των 
παραμέτρων (άποψης, σκέψης κλπ) που την καθόρισαν, και τέλος τον αυτοκαθορισμό και την 
αυτοδυναμία του δασκάλου με πορεία ευρετική και σχέση συνεργασίας Σχ.Σ. –δασκάλου 
(Kwowles, 1998). Το ίδιο μοντέλο θεωρούμε ότι μπορεί να καθορίσει τον τρόπο που παρεμβαίνει ο 
Σχ.Σ. στο διδασκαλικό έργο και δημιουργεί συνθήκες εξέλιξης και βελτίωσης του δασκάλου, 
αξιοποιώντας και αρχές της ίδιας της Δ.Δ. ως αντίληψη πλέον που θέτει στο κέντρο την 
διαφορετικότητα του κάθε ατόμου, σε ανάγκες, αντιλήψεις, απόψεις, δυνατότητες.  

Στη βάση αυτού του μοντέλου, κάθε εκπαιδευτικός καλείται να βελτιώσει παραμέτρους, 
ενώ διάλογος και αναστοχασμός κατευθύνουν προσωπικές αναζητήσεις, αναδεικνύουν καινοτόμες 
λύσεις, πειραματισμό, δηλαδή επαγγελματική εξέλιξη με προσωπική ευθύνη. 

2 Μεθοδολογία
Έχοντας ως υπόθεση εργασίας ότι ενώ το διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον της 

τρέχουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας επιζητεί  Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Αγωγή, αυτή δεν 
έχει αποτελέσει παρά αποσπασματική επιλογή των εκπαιδευτικών και όχι συστηματικά εφαρμοζόμενη 
θεωρία,  πραγματοποιήσαμε έρευνα μικρής κλίμακας, σε ένα τμήμα φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ Σαππών, 
αποφοίτων ΑΕΙ, (15% κατόχων Μd ή διδακτορικού). Το δείγμα μας ήταν ένα μόνο τμήμα της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, διότι  μόνο εκεί διδάχθηκε από το ίδιο πρόσωπο η έννοια της Δ.Δ.. Οι φοιτητές που 
απαρτίζουν το δείγμα διασπείρονται σε πολλές σχολές, οπότε και ομαδοποιήσαμε τις σχολές με 
βάση την κατεύθυνση. Έτσι είχαμε 49% θεωρητικής κατεύθυνσης, 29% Θετικής και 22% 
τεχνολογικής- θετικής. Ως προς τον τόπο γέννησης και διαμονής, η πλειοψηφία ήταν στην 
Β.Ελλάδα, ενώ υπήρχαν φοιτητές από την μειονοτική εκπαίδευση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014 η εισαγωγή τους έγινε με κλήρωση, άρα αποτελούσαν τυχαίο δείγμα αποφοίτων μη 
καθηγητικών σχολών και τα τμήματα είχαν σχηματιστεί τυχαία, στοιχείο που μας οδηγεί στην 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

454

υπόθεση, ότι σε ενδεχόμενη επέκταση της έρευνας και στα άλλα τμήματα, θα είχαμε ενδυνάμωση 
των αποτελεσμάτων που ήδη πήραμε, τα οποία λόγω του περιορισμένου δείγματος εκλαμβάνονται 
ως ισχυρές τάσεις, που είναι πολύ πιθανόν να παρέμεναν αυτούσιες και σε δειγματοληψία τυχαία, 
σε μεγαλύτερο δείγμα αποφοίτων Πανεπιστημίων.Το δείγμα μας, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πειραματική ομάδα (Θρασυβούλου Μπ.,19930 –όπως θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα δασκάλων με 
ερευνητή- επιμορφωτή το Σχολικό Σύμβουλο.  ή μια ομάδα μαθητών με το δάσκαλό τους-, στην οποία η  
διαδικασία κριτικού αναστοχασμού επί των εμπειριών αφενός και  εμβάθυνσης στην έννοια της Δ.Δ. 
αφετέρου,  να οδηγήσει στην αναπλαισίωση,  αλλαγή στάσεων και υιοθέτηση της Δ.Δ 

Σκοπός και στόχοι της  έρευνας ΄
Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να αναστοχατούν και να ανιχνεύσουν οι φοιτητές της 

ύπαρξη ή όχι στοιχείων της Δ.Δ. στο σώμα των εμπειριών που αποκόμισαν από τους δασκάλους 
τους, στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αξιολογώντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής ή μη 
της Δ.Δ. στην πορεία της δική τους και/ή των συμμαθητών/ συμφοιτητών τους, να α)αποτυπώσουν 
της αξιολόγηση αυτή, β)να προβούν σε αφήγηση περιστατικών –αναμνήσεων, δίνοντας διέξοδο 
στο συναίσθημα που ακολουθεί την ανάμνηση που θα εγείρεται πάντα σε μαθητικές μνημονικές 
ανακλήσεις- προς βιωματική κατανόηση των θετικών αποτελεσμάτων της Δ.Δ. και γ)απόφαση 
υιοθέτησης της Δ..Δ. ως στάση ζωής και μέρος του αξιακού τους συστήματος ως μελλοντικών 
εκπαιδευτικών. 

Έτσι, μετά την προσέγγιση της έννοιας της Δ.Δ., ακολούθησε συζήτηση, προκλήθηκαν 
αναμνήσεις, πολλοί αναγνώρισαν στοιχεία της Δ.Δ. σε ενέργειες των  κατά καιρούς δασκάλους 
τους, και τέθηκε το ερώτημα αν έχουν εμπειρίες που να προσιδιάζουν στις παραμέτρους της Δ.Δ. 
και θέλουν να τις καταθέσουν. Αποφασίστηκε να γίνει μια αποτίμηση μέσω ερωτηματολογίου.

Δια της παρακίνησης για αυτοεξέταση συναισθημάτων επί των αναμνήσεων-αφηγήσεων, δια 
της αποτίμησης- αναγνώρισης της δυσαρέσκειας, τελικά οικοδομούνταν μια ικανότητα για 
ανάληψη του ρόλου  του εκπαιδευτικού μέσα στα πλαίσια της νέας γνώσης  Mezirow (2007)

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
Οι διατυπώσεις των ερωτήσεων παραπέμπουν σε στοιχείο της Δ.Δ., όπως αναφέρθηκαν στο 

μάθημα (είναι τα κριτήρια) δόθηκαν τα δεδομένα που αναδεικνύουν την Διαφορετικότητα των 
σχολείων-τάξεων(σε επίπεδα δυνατοτήτων, προβλημάτων, πολιτισμών, ενδιαφερόντων, 
μαθησιακών στυλ, ειδών νοημοσύνης, κινήτρων κλπ), αναλύθηκε η έννοια της Δ.Δ. (κατανόηση-
αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων, τροποποίηση σχολικού περιβάλλοντος- μαθησιακών 
προϊόντων/αξιολόγησης, δραστηριότητες - συζητήσεις ανάλογες των ενδιαφερόντων, παιδαγωγικό 
τακτ, και γενικά αυτό που στην Δ.Δ. σημαίνει παιδαγωγικά ορθό), συνδέθηκε η έννοια με την 
αποτελεσματικότητα, τονίστηκε το λάθος αντιμετώπισης της ετερογένειας ως ομοιογένεια, δόθηκαν 
παραδείγματα-τρόποι εφαρμογής της Δ.Δ. από τα βιώματα των μουσουλμάνων φοιτητών 
(απομακρυσμένα χωριά, βάρος της διγλωσσίας κλπ και επιτυχείς παιδαγωγικές πρακτικές) 

Οι μαθησιακές εμπειρίες που κατατέθηκαν πρώτες, κατέδειξαν την ενδεδειγμένη πορεία 
της «εκ των υστέρων έρευνας», στην οποία καλούσαμε τους φοιτητές, καθώς α)είχαν πλέον 
κατανοήσει τι σημαίνει Δ.Δ. β)με τις προσωπικές ιστορίες των συμφοιτητών τους, είχαν πλέον 
έτοιμη την πορεία σκέψης που έπρεπε να ακολουθήσουν ως μοντέλο έρευνας προς άμεση 
εφαρμογή και τέλος γ) έχοντας συνδέσει το αίτιο ( Δ.Δ) με το αιτιατό (πρόοδος του μαθητή) ήξεραν 
τι αναζητούσαν στις εμπειρίες τους για να το καταγράψουν στο ερωτηματολόγιο (Coehen L.-
Manion L.,1997, σ.σ.205,206), το οποίο παρατίθεται παρακάτω, ως συγκεντρωτικός πίνακας 
αποτελεσμάτων, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας επεξεργασμένα στα κελιά όπου 
οι φοιτητές τοποθετούσαν ένα ποσοστό κατά την έρευνα. 

Η συχνότητα εμφάνισης των αρχών της Δ.Δ., (βλ.ερωτηματολόγιο) ανιχνεύτηκε στις
πλούσιες εμπειρίες κάθε φοιτητή, από τον ίδιο, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να 
αποτυπώθηκε – αξιολογήθηκε ως γενική αίσθηση- με κλίμακα από το 1-100. Αν π.χ.η Ταυτότητα 
Παιδαγωγού αναγνωρίζεται στους δασκάλους τους της Π.Ε., με βαθμό 60, αυτό σήμαινε ότι το 
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υπόθεση, ότι σε ενδεχόμενη επέκταση της έρευνας και στα άλλα τμήματα, θα είχαμε ενδυνάμωση 
των αποτελεσμάτων που ήδη πήραμε, τα οποία λόγω του περιορισμένου δείγματος εκλαμβάνονται 
ως ισχυρές τάσεις, που είναι πολύ πιθανόν να παρέμεναν αυτούσιες και σε δειγματοληψία τυχαία, 
σε μεγαλύτερο δείγμα αποφοίτων Πανεπιστημίων.Το δείγμα μας, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πειραματική ομάδα (Θρασυβούλου Μπ.,19930 –όπως θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα δασκάλων με 
ερευνητή- επιμορφωτή το Σχολικό Σύμβουλο.  ή μια ομάδα μαθητών με το δάσκαλό τους-, στην οποία η  
διαδικασία κριτικού αναστοχασμού επί των εμπειριών αφενός και  εμβάθυνσης στην έννοια της Δ.Δ. 
αφετέρου,  να οδηγήσει στην αναπλαισίωση,  αλλαγή στάσεων και υιοθέτηση της Δ.Δ 

Σκοπός και στόχοι της  έρευνας ΄
Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να αναστοχατούν και να ανιχνεύσουν οι φοιτητές της 

ύπαρξη ή όχι στοιχείων της Δ.Δ. στο σώμα των εμπειριών που αποκόμισαν από τους δασκάλους 
τους, στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αξιολογώντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής ή μη 
της Δ.Δ. στην πορεία της δική τους και/ή των συμμαθητών/ συμφοιτητών τους, να α)αποτυπώσουν 
της αξιολόγηση αυτή, β)να προβούν σε αφήγηση περιστατικών –αναμνήσεων, δίνοντας διέξοδο 
στο συναίσθημα που ακολουθεί την ανάμνηση που θα εγείρεται πάντα σε μαθητικές μνημονικές 
ανακλήσεις- προς βιωματική κατανόηση των θετικών αποτελεσμάτων της Δ.Δ. και γ)απόφαση 
υιοθέτησης της Δ..Δ. ως στάση ζωής και μέρος του αξιακού τους συστήματος ως μελλοντικών 
εκπαιδευτικών. 

Έτσι, μετά την προσέγγιση της έννοιας της Δ.Δ., ακολούθησε συζήτηση, προκλήθηκαν 
αναμνήσεις, πολλοί αναγνώρισαν στοιχεία της Δ.Δ. σε ενέργειες των  κατά καιρούς δασκάλους 
τους, και τέθηκε το ερώτημα αν έχουν εμπειρίες που να προσιδιάζουν στις παραμέτρους της Δ.Δ. 
και θέλουν να τις καταθέσουν. Αποφασίστηκε να γίνει μια αποτίμηση μέσω ερωτηματολογίου.

Δια της παρακίνησης για αυτοεξέταση συναισθημάτων επί των αναμνήσεων-αφηγήσεων, δια 
της αποτίμησης- αναγνώρισης της δυσαρέσκειας, τελικά οικοδομούνταν μια ικανότητα για 
ανάληψη του ρόλου  του εκπαιδευτικού μέσα στα πλαίσια της νέας γνώσης  Mezirow (2007)

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 
Οι διατυπώσεις των ερωτήσεων παραπέμπουν σε στοιχείο της Δ.Δ., όπως αναφέρθηκαν στο 

μάθημα (είναι τα κριτήρια) δόθηκαν τα δεδομένα που αναδεικνύουν την Διαφορετικότητα των 
σχολείων-τάξεων(σε επίπεδα δυνατοτήτων, προβλημάτων, πολιτισμών, ενδιαφερόντων, 
μαθησιακών στυλ, ειδών νοημοσύνης, κινήτρων κλπ), αναλύθηκε η έννοια της Δ.Δ. (κατανόηση-
αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων, τροποποίηση σχολικού περιβάλλοντος- μαθησιακών 
προϊόντων/αξιολόγησης, δραστηριότητες - συζητήσεις ανάλογες των ενδιαφερόντων, παιδαγωγικό 
τακτ, και γενικά αυτό που στην Δ.Δ. σημαίνει παιδαγωγικά ορθό), συνδέθηκε η έννοια με την 
αποτελεσματικότητα, τονίστηκε το λάθος αντιμετώπισης της ετερογένειας ως ομοιογένεια, δόθηκαν 
παραδείγματα-τρόποι εφαρμογής της Δ.Δ. από τα βιώματα των μουσουλμάνων φοιτητών 
(απομακρυσμένα χωριά, βάρος της διγλωσσίας κλπ και επιτυχείς παιδαγωγικές πρακτικές) 

Οι μαθησιακές εμπειρίες που κατατέθηκαν πρώτες, κατέδειξαν την ενδεδειγμένη πορεία 
της «εκ των υστέρων έρευνας», στην οποία καλούσαμε τους φοιτητές, καθώς α)είχαν πλέον 
κατανοήσει τι σημαίνει Δ.Δ. β)με τις προσωπικές ιστορίες των συμφοιτητών τους, είχαν πλέον 
έτοιμη την πορεία σκέψης που έπρεπε να ακολουθήσουν ως μοντέλο έρευνας προς άμεση 
εφαρμογή και τέλος γ) έχοντας συνδέσει το αίτιο ( Δ.Δ) με το αιτιατό (πρόοδος του μαθητή) ήξεραν 
τι αναζητούσαν στις εμπειρίες τους για να το καταγράψουν στο ερωτηματολόγιο (Coehen L.-
Manion L.,1997, σ.σ.205,206), το οποίο παρατίθεται παρακάτω, ως συγκεντρωτικός πίνακας 
αποτελεσμάτων, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας επεξεργασμένα στα κελιά όπου 
οι φοιτητές τοποθετούσαν ένα ποσοστό κατά την έρευνα. 

Η συχνότητα εμφάνισης των αρχών της Δ.Δ., (βλ.ερωτηματολόγιο) ανιχνεύτηκε στις
πλούσιες εμπειρίες κάθε φοιτητή, από τον ίδιο, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να 
αποτυπώθηκε – αξιολογήθηκε ως γενική αίσθηση- με κλίμακα από το 1-100. Αν π.χ.η Ταυτότητα 
Παιδαγωγού αναγνωρίζεται στους δασκάλους τους της Π.Ε., με βαθμό 60, αυτό σήμαινε ότι το 

60% των δασκάλων τους είχαν το χαρακτηριστικό αυτό. Στη συνέχεια, προστέθηκαν  όλα τα ποσά, 
προέκυψε το άθροισμα ποσών κάθε κριτηρίου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (βλ.αριθμό(1) στα 
δεδομένα του ερωτηματολογίου/πίνακα), διαιρέθηκε με το 3000 (το μέγιστο που θα μπορούσε να 
συγκεντρώσει ένα κριτήριο, από δείγμα 30 ατόμωνΧ100)  για να αναχθεί η βαθμολογία του 
κριτηρίου επί τοις %, για διευκόλυνση συγκρίσεων και σχολιασμού (βλ.αριθμό(2) στο 
ερωτηματολόγιο-πίνακα αποτελεσμάτων). Επίσης, αθροίστηκαν τα ποσά κάθε κριτηρίου σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης και με αναγωγή επί τοις % και πάλι, είχαμε την βαθμολογία κάθε 
βαθμίδας στο συγκεκριμένο κριτήριο,(βλ.αριθμό(3) στον πίνακα), που δείχνει πώς αξιολογούνται οι 
3 βαθμίδες εκπαίδευσης στο κριτήριο αυτό.   

Τέλος, η συνακόλουθη των μνημονικών ανακλήσεων φόρτιση εξ αφορμής μαθητικών 
εμπειριών (Κεν Ρόμπινσον,2006)  δεσμεύτηκε σε αφηγήσεις θετικών/αρνητικών περιστατικών 
εφαρμογής ή μη αρχών της Δ.Δ., ώστε το γνωστικό αντικείμενο να γίνει και αντικείμενο 
θεωρητικής επεξεργασίας(ΕΚΚΕ,2000) και οι φοιτητές -αφού διατρέξουν την «γραμμή 
σφάλματος» στον εκπαιδευτικό ρόλο, μέσα από τις εμπειρίες τους-, να αναδομήσουν τυχόν 
παρανοήσεις και λάθη, ενσωματώνοντας και καλλιεργώντας νέες ικανότητες σε μια  
κονστρουκτιβιστική προσωπική διαδρομή  και σε ένα «διερευνητικό μοντέλο 
μάθησης»(Bruce,2009).

Τα αποτελέσματα περάστηκαν στο excel και προέκυψαν τα αποτελέσματα του πίνακα, (ως 
πίνακας χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς λόγους η φόρμα του ερωτηματολογίου), ενώ από 
την ανάλυση στο SPSS, δεν προέκυψαν ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις.  Οι αφηγήσεις των 
περιστατικών επεξεργάστηκαν ως «προσωπικές καταγραφές», ως «ημερολόγια», καθώς 
κατατάχθηκαν τα θέματα και μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνισής τους και η σφοδρότητα στο ύφος 
της αφήγησης ( Bell, 1999). 

Τα διερευνούμενα κριτήρια ήταν το παιδαγωγικό τακτ, ο σεβασμός της προσωπικότητας, 
των κλίσεων, των δυσκολιών, των μαθητικών ενδιαφερόντων, η  καλλιέργεια της ομαδικότητας, η 
τροποποίηση του περιβάλλοντος και της διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών κλπ,
σημεία στα οποία που μπορεί να εστιάσει και η εποπτεία του Σχ.Σ. στις τάξεις, προς εστίαση του 
διαλόγου και του κριτικού αναστοχασμού, ως επιμορφωτική παρέμβαση. 

Θέματα αξιοπιστίας- εγκυρότητας 
Θεωρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν εμπειρικά, με φράσεις που 

παραπέμπουν στο μάθημα, προς κατανόηση από το σύνολο των φοιτητών του τμήματος, αν το 
ερωτηματολόγιο εφαρμοζόταν σε ένα τμήμα δασκάλων ή σε άλλο τμήμα φοιτητών, θα έδινε τα ίδια 
αποτελέσματα. Ο περιορισμός όμως του χρόνου των μαθημάτων δεν επέτρεψε επανεφαρμογή του. 
Άλλωστε ο στόχος της υιοθέτησης της Δ.Δ. λόγω των αποτελεσμάτων της στην μαθησιακή πορεία, 
θεωρούμε ότι εν πολλοίς πέτυχε, καθώς και στις εξετάσεις του τέλους, το θέμα  της Δ.Δ. 
επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλα με μεγάλο ποσοστό και με τέλεια ανάπτυξη των ζητουμένων. Αυτό το 
στοιχείο, ίσως αποτελεί και ένδειξη της αξιοπιστίας –όχι τόσο του ερωτηματολογίου, όσο – της 
διαδικασίας προς ανάπτυξης θετικής στάσης απέναντι στη Δ.Δ..  Ωστόσο, στοιχείο εγκυρότητας 
θεωρείται ότι οι ερωτήσεις «μετρούν παραμέτρους της Δ.Δ., δηλαδή αυτό πρέπει να μετρήσουν»
(Bell Judith, 1999).

3.Τα αποτελέσματα: 
Από τους  30 φοιτητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 23 συμπλήρωσαν το όνομά 

τους,  14 ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ και 16 ΤΕΙ, 9 είχαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και 21 όχι. 
Το σύνολο των δεδομένων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα- ερωτηματολόγιο της 

έρευνας. 
Πίνακας 1-Ερωτηματολόγιο και αποτελέσματα

Όνομα (προαιρετικά) 37%
Σχολή Αποφοίτησης AEI 31%, TEI 15%, 2% κενό

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Md 15% ,
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ΑΠΟΨΕΙΣ –
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΡΧΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ(Π.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ(Δ.Ε)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
(Τ.Ε.)

σύνολα

1) Άθροισμα 2) %στο ερώτημα η βαθμίδα  3) % η βαθμίδα στο 
ερώτημα

1 Αν αποδίδατε την 
ταυτότητα του Παιδαγωγού,
σε ποιας βαθμίδας 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς 
θα το κάνατε; 

1) 1975
2) 65,8%
3) 44,69%

1)1440
2)48%
3)32,59%

1)1004
2) 33,46
3)22,72

4419
ή 49,1%

2 Θεωρείτε ότι έγιναν 
κατανοητές από τους 
δασκάλους σας σε κάθε 
βαθμίδα εκπ/σης, οι 
ιδιαίτερες κλίσεις σας 
/δυσκολίες/ στοιχεία της 
προσωπικότητάς σας; 

1)1860
2) 62%
3)44,93%

1)1425
2)47,5%
3)34,43%

1)854,5
2) 28,48%
3)20,64

4139
,5 ή 46%

3 Υπήρχαν συμφοιτητές/ 
συμμαθητές σας με ιδιαίτερα 
προβλήματα; 

Θεωρείτε ότι αυτά 
αντιμετωπίστηκαν με 
παιδαγωγικό τακτ από τους 
εκπαιδευτικούς.

Αναφορά ενός 
παραδείγματος.

1)950
2)31,67%
3)37,33%

1)925
2) 30,83%
3)36,35%

1)670
2)22,33%
3)26,33%

2545 ή 
28,27%

4 Τροποποιήθηκε κάποτε 
το σχολικό περιβάλλον,  ώστε 
να ανταποκρίνεται καλλίτερα 
στις ανάγκες των μαθητών;

1)1020
2)34%
3)42,3%

1) 825
2) 27,5%
3)34,22%

1)566
2)18,86%
3)23,48

2411
ή 26,78%

5 Υπήρχε εναλλαγή στους 
τρόπους διδασκαλίας; 

1) 1080
2) 36%
3) 38,05

1)770
2)25,66%
3)27,13%

1)988
2)32,93%
3)34,81%

2838
ή31,53%

6 Υπήρχαν 
δραστηριότητες που 
ενεργοποιούσαν τους 
μαθητές; (Να τους έδιναν 
λόγο, να ενίσχυαν 
πρωτοβουλίες τους, να τους 
σέβονταν)

1)1150
2)38,33%
3)34,18%

1)1000
2)33,33%
3)29,72

1)1215
2)40,5%
3)36,1%

3365
ή 37,38

7 Υπήρχαν 
δραστηριότητες που 
συνδέονταν με τα 
ενδιαφέροντά σας και σας 
δημιουργούσαν κίνητρο για 
μάθηση; 

1)1015
2)33,83%
3)27,7%

1)1118
2) 37,26%
3)30,52%

1)1530
2) 51%
3)41,77

3663
ή 40,7%

8 Στηρίχτηκε η 
ομαδικότητα – συνεργασία 
μεταξύ των μαθητών, 
οργανωμένα, με 

1)955
2)31,83%
3)29,8%

1)790
2)26,33
3)24,65

1)1460
2)48,66
3)45,55

3205
ή 35,61%
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συγκεκριμένες 
δραστηριότητες; 

9 Υπήρχαν εργασίες-
δραστηριότητες που σας 
ικανοποιούσαν και σας 
προκαλούσαν τόσο ώστε να 
σας απορροφούν σε σημείο 
που να χάνετε την αίσθηση 
του χρόνου;

1)1075
2)35,83%
3)29,36%

1)916
2)30,53
3)26,22%

1)1670
2) 55,66%
3)45,62%

3661
ή 40,67

10 Γινόταν συζήτηση 
μαθητών- φοιτητών για 
θέματα επικαιρότητας ή 
προσωπικών ενδιαφερόντων
των μαθητών- φοιτητών;

1)880
2)29,33%
3)24,09%

1)1080
2)36%
3)29,56%

1) 1693
2)56,43%
3)46,35%

3653
ή 40,58%

11 Εισπράττατε σεβασμό 
της προσωπικότητάς /
αξιοπρέπειά σας;  

1)1725
2)57,5%
3)31,56%

1)1605
2)53,5%
3)29,37%

1)2135
2)71,16%
3)39,07%

5465
ή 60,72%

12 Θυμάστε ένα 
περιστατικό που να 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον ή 
την αγάπη ενός εκπαιδευτικού 
για εσάς;

1)1190
2)34,14%
3)39,66%

1)1220
2)40,66%
3)35%

1)1076
2)35,86%
3)30,87%

3486
ή 38,73%

13 Θυμάστε περιστατικό 
που το θεωρείτε το χειρότερο 
στις σχολικές σας 
αναμνήσεις, που συνέβη είτε 
σε εσάς είτε σε άλλο μαθητή; 

1)1170
2)39%
3)42,39%

1)1085
2)36,16%
3)39,31%

1)505
2)16,83%
3)18,3%

1170
ή 13%

Συνολα 1)14875 1)13114 1)14861,5

Α
πό

 
5-

16

13705 ή 
45,07%

12029 ή 
36,45%

14356 ή 
43,5%

3 Σχολιασμός – Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, θα υπογραμμίζουμε ορισμένα που υπηρετούν τον 
προβληματισμό μας.  Αρχικά για την Π.Ε:.

Α)στο πρώτο ερώτημα, ζητούμε να αποδώσουν την έννοια του «Παιδαγωγού» σε 
κάποιον από τους εκπαιδευτικούς που συνάντησαν στην πορεία τους οι φοιτητές. Το 
ερώτημα αν και γενικό, επιτείνει την εστίαση στο θετικό διδασκαλικό πρότυπο και 
ανασύρει από την μνήμη το ζητούμενο 49,1% επί του συνόλου αυτών και για τις τρεις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Σην Π.Ε. όμως αποδίδεται 65,8% Π.Ε.(ερ.1) που αντιστοιχεί στο 
44,69 της πίτας των τριών βαθμίδων.

Β) Κατά 46% «έγιναν κατανοητές οι ιδιαίτερες κλίσεις ή δυσκολίες»(ερ.2) –βασικό 
στοιχείο που αξιώνει Δ.Δ. στο σχολείο- στην πορεία τους στην εκπαίδευση, ενώ ειδικά στην 
Π.Ε. το ποσοστό φτάνει στο 62% ( και 44,93% του συνόλου).

Γ)Το ερώτημα αν υπήρχαν άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και αν αντιμετωπίστηκαν 
με παιδαγωγικό τακτ, είναι ουσιαστικό διπλό. Θεωρήσαμε ότι θα απαντούσαν όσοι είχαν 
τέτοια εμπειρία και κατ’ ουσίαν η βαθμολογία θα αφορούσε αν αντιμετωπίστηκαν με τακτ ή 
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όχι. Ωστόσο, το ερώτημα έχει προβληματική διατύπωση που πρέπει να αλλάξει σε 
ενδεχόμενη νέα χρήση του ερωτηματολογίου. Επειδή όμως μεγάλος αριθμός φοιτητών 
επέλεξε να αφηγηθεί «ένα παράδειγμα», θεωρούμε ότι το 28,27% που συγκεντρώνεται 
γενικά, αφορά την μικρή εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών σε ρόλο υποστηρικτικό των 
μαθητών με προβλήματα. 

Δ) Το έτερο μέγα προκείμενο της Δ.Δ. που αφορά την τροποποίηση περιβάλλοντος 
για την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, συγκεντρώνει και πάλι ελάχιστα ποσοστά 
σε όλες τις βαθμίδες και γενικότερα, καθώς και έρευνες έχουν αποδείξει ότι  το πρότυπο 
χώρου στο ελληνικό σχολείο είναι ξεπερασμένο και δεν συνδέεται με την πραγματικότητα 
του παιδιού (Γερμανός Δ.,2010)

Ε)Η εναλλαγή στους τρόπους διδασκαλίας είναι βασικός πυλώνας Δ.Δ.  Και εδώ 
όμως συγκεντρώνονται μικρά ποσοστά σε όλες τις βαθμίδες, όπως και το επόμενο κριτήριο 
της ενεργοποίησης των μαθητών, της εμπλοκής τους θα λέγαμε στη διδασκαλία, όπου η 
Τ.Ε. βαθμολογείται υψηλότερα (ερ.6 40,5%). Και στο ερ.7 για τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα η Τ.Ε. βαθμολογείται με 50%, καθώς τα 
ενδιαφέροντα συσχετίζονται με την επιλογή τομέα σπουδών, ενώ το θέμα της 
πρωτοβουλίας (ερ.6) ή του σεβασμού της προσωπικότητας (ερ.11 όπου η Τ.Ε. 
συγκεντρώνει 71.16%) , πιο εύκολα επιτυγχάνονται από έναν ακαδημαϊκό πολίτη, ο οποίος 
μπορεί και τα διεκδικήσει.  

Στ) Το ίδιο ισχύει για την σύνδεση δραστηριοτήτων με τα ενδιαφέροντα,  που 
δυστυχώς λίγο επιτυγχάνονται στην Π.Ε. και στη Δ.Ε. (38,33% &33,33% αντίστοιχα), ενώ 
στην Τ.Ε. όπου βέβαια έχει πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό αυτονομηθεί και αυτορυθμιστεί 
στην μαθησιακή του πορεία το άτομο, το ποσοστό βελτιώνεται (40,5%)

Ζ) Η ομαδοσυνεργατική εργασία, μόνο στην Τ.Ε. συγκεντρώνει σεβαστό ποσοστό 
(48,66%) όπως και οι εργασίες που απορροφούν τον φοιτητή (55,66%), οι συζητήσει επί της 
επικαιρότητας ή των προσωπικών ενδιαφερόντων (56,43%).

Η) Ωστόσο, ο μόνος παράγοντας που συγκεντρώνει ποσοστά πάνω του 50% για όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι  ο «σεβασμός της Προσωπικότητας» (ερ.11) με 57,5% για 
την Π.Ε. και 71,16% στην Τ.Ε., ενώ η Δ.Ε. συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε
«περιστατικό απόδειξης ενδιαφέροντος» (40,66%), πιθανώς διότι στην μεν Τ.Ε. οι σχέσεις 
είναι στο μέγιστο βαθμό απρόσωπες, ενώ στην Π.Ε. που είναι πολύ πιο προσωπικές, δεν 
υπάρχουν τα διανοητικά εργαλεία αντίληψης ενός «ειδικού βάρους» περιστατικού, κυρίως 
αν συμβεί σε άλλον. Αρνητικά περιστατικά δεν συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό (ερ.13). 
Τέλος, από τα 18 περιστατικά που περιέγραψαν οι φοιτητές, τα μισά αφορούν κυριως Π.Ε. 

και τα άλλα μισά την Δ.Ε. Επίσης, τα μισά περιστατικά ήταν θετικά και αναφέρονται σε:
παρέμβαση εκπαιδευτικού σε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (τονίζοντας ότι μόνο μια 
καθηγήτρια παρενέβει), προσπάθεια ενσωμάτωσης μαθητών με ΔΕΠΥ ή νοητική υστέρηση και 
εξατομίκευση της διδασκαλίας, υποστήριξη μαθητών δίγλωσσων, ανοχή σε διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο, έκφραση πίστης εκπαιδευτικού στις δυνατότητες μαθητή (όπου αποδίδεται 
η συνακόλουθη πρόοδος). 

Τα αρνητικά περιστατικά αναφέρονται σε: αμφισβήτηση διαγνωσμένης δυσλεξίας σε 
μαθητή από καθηγητή, άσκηση βίας σωματικής σε μαθητές στην Π.Ε., λόγω γνωστικής 
ανεπάρκειας, αλλά και συμβολική βία σε όλες τις βαθμίδες, για γνωστικές ανεπάρκειες, που 
χαρακτηρίζονται ως ρατσισμός, άγνοια διαχείρισης της Δυσλεξίας, προσβολή σε τριτοβάθμιο 
ίδρυμα για παχυσαρκεία φοιτήτριας ( σε ΤΕΦΑΑ).

Παρατηρούμε ότι στοιχεία της Δ.Δ. όπως η υποστήριξη σε κάθε είδους διαφορετικότητα, 
γνωστική, πολιτισμική, ικανοτήτων κλπ επιβραβεύεται από τους μαθητές, ενώ η υποστήριξη της 
διαφορετικότητας κάθε έιδους, θεωρείται θετική κίνηση ακόμη κι όταν δεν αφορά τους ίδιους τους 
φοιτητές που κάνουν την αναφορά. Όμως και τα αρνητικά περιστατικά που αναφέρονται, αφορούν 
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έλλειψη συναίσθησης των αναγκών των μαθητών και έλλειψη δυνατότητας διαχειρισμού αυτών 
των αναγκών, που είναι ζητούμενα της Δ.Δ.

Γενικότερος σχολιασμός
Η Δ.Δ. και Παιδαγωγική, έχει τεθεί στο προσκήνιο από το 1990. Φυσικά δεν 

αναμέναμε να έχει εισαχθεί στην εκπαιδευτική πρακτική που βίωσαν οι φοιτητές της 
ΑΣΠΑΙΤΕ 15-20 χρόνια πριν από την δική μας έρευνα. Όμως, επειδή οι λόγοι που έφεραν 
την Δ.Δ. στο προσκήνιο ( διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης, ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες, διαφορετικά κοινωνικο – οικονομικά αλλά και πολιτισμικά υπόβαθρα των 
μαθητών κλπ) πάντοτε υπήρχαν και απαιτούσαν αντιμετώπιση, αναμέναμε ότι έστω και 
αποσπασματικά, κάποιοι εκπαιδευτικοί θα επέλεγαν στοιχεία της Δ.Δ. Η μικρής κλίμακας 
έρευνα που κάναμε, επιβεβαίωσε την υπόθεση εργασίας ότι οι αρχές της Δ.Δ. δεν έχουν 
εισαχθεί και αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και για το λόγο αυτό η εκπαίδευση 
δέχεται κριτική και εμφανίζεται αναποτελεσματική σε μεγάλο ποσοστό μαθητών. Ωστόσο, 
στην προσπάθειά μας η έρευνα συνεπικουρούσε την επιμόρφωση, αλλά είναι φυσικό να 
ισχύει και το αντίστροφο, καθώς μια επιμόρφωση που ξεκινά από ερευνητική διαδικασία, 
δύσκολα να αποτύχει, παρά τους περιορισμούς και τα προβλήματα. 

Προτάσεις- διάλογος με άλλες εργασίες
Η πρόταση που προκύπτει είναι ότι η Δ.Δ. θα πρέπει αφενός να διδάσκεται στους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικού όπως οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά και στους δασκάλους, οι 
οποίοι μένουν χωρίς συστηματική επιμόρφωση μετά το διορισμό τους. Ο Σχολικός 
Σύμβουλος μπορεί να επισημαίνει την αναγκαιότητα εφαρμογής της με βάση τις 
παρατηρήσεις του στις σχολικές τάξεις, αλλά όχι μόνο επισημαίνοντας, αλλά εξασκώντας -
δια του διαλόγου- τον δάσκαλο στον κριτικό αναστοχασμό, την αξιολόγηση εμπειριών και 
παρατηρήσεων, ώστε ο ίδιος ο δάσκαλος να κατανοήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής της 
Δ.Δ. Διότι αυτό χρειάζεται το νέο πολιτισμικό- κοινωνικό πλαίσιο των σχολείων, αλλά και 
δια της έρευνας φάνηκε ότι η εφαρμογή είναι αποσπασματική μέχρι σήμερα και τυχαία, ενώ 
η μη εφαρμογή της αποτελεί πλήγμα για τον μαθητή – ιδιαίτερα όταν έχει ιδιαίτερο 
μαθησιακό προφίλ  (με ειδικές ανάγκες ή ταλαντούχος). Ωστόσο, για το λόγο ότι στην 
εκπαίδευση ενηλίκων η εμπειρία αποτελεί «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» που θέτει σε 
αμφισβήτηση τους τρέχοντες τρόπους κατανόησης και τα υπάρχοντα πλαίσια αναφοράς, 
όπου θα πρέπει να γίνει ο μετασχηματισμός της θεώρησης –διαδικασία σύνθετη όπου οι 
ενήλικες αναθεωρούν τις δομές του νοήματος (Mezirow,  1991) θα πρέπει  ο ΣχΣ. να 
δομήσει το επιμορφωτικό του μοντέλο, με βάση τις εμπειρίες των δασκάλων (δηλωτική 
γνώση), αλλά και τις αρχές της Δ.Δ. (διαδικαστική γνώση) που θα διατρέχουν όλη την 
προσπάθεια, διαφοροποιημένα ανά διδασκαλικό προφίλ, εντός πλαισίου συνεργατικού/ 
υποστηρικτικού, που είναι και παράμετροι Δ.Δ., όταν γίνει βίωμα και αντίληψη ζωής, που 
απαντά στα προβλήματα του σημερινού σχολείου και οικοδομεί ικανότητες για νέους 
ρόλους και σχέσεις (Mezirow 2007).

Και πρόσφατες εργασίες υποστηρίζουν τα θετικά στοιχεία ενός μετασχηματικού 
μοντέλου στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Δελικανάκη Ν, 2009, Λιντζέρης Π, 2007, 
Παπακωνσταντίνου Α.,2011, Κόκκος ,2005 ). Ο Σχ.Σ. αναλαμβάνοντας αυτό το ρόλο 
σημαίνει ότι έχει γνώση τόσο της πραγματικότητας του σημερινού σχολείου, όσο και της 
έννοιας της διαφοροποίησης σε όλες τις μορφές και ότι με την στάση του αυτή θα 
καλλιεργεί και ο ίδιος, σε διαπροσωπικές  ικανότητες για την καλλιέργεια του κριτικού
αναστοχασμού στους εκπαιδευτικούς και στον εαυτό του, στο διάλογο (καθοριστικός για 
όποιος εκπαιδεύει ενήλικες κατά Mezirow), την επικοινωνία, την συναισθηματική ταύτιση, 
με ανοιχτό σε εναλλακτικές προσεγγίσεις πνεύμα, επιμονή στην αναζήτηση σημείων 
συμφωνίας, επιδεξιότητα διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων που -μεταξύ άλλων-
καθιστούν το διάλογο  αποτελεσματικό. Οι κοινωνίες μάθησης Σχολικών Συμβούλων, θα
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μπορούσαν  υποστηρίξουν την γενίκευση μιας τέτοιας προσπάθειας και να εξελίξουν το 
μοντέλο, το ρόλο και τον ίδιο το θεσμό, καθιστώντας τον Σχ.Σ. σε πρόσωπο που νοιάζεται, 
αποδέχεται και υποστηρίζει κάθε μέλος της μαθησιακής ομάδας, δηλαδή κάθε εκπαιδευτικό 
και εφαρμόζει μεθόδους που προωθούν την αξιοποίηση των βιωμάτων και τον κριτικό 
στοχασμό (Mezirow , 2007). Ο Σχ.Σ. γίνεται έτσι Μέντορας και Ερευνητής, εξελισσόμενος 
διαρκώς. 

Βιβλιογραφία
Βαρσαμίδου κ.ά (2008) Ερμηνευτική προσέγγιση τριών θεμελιωδών κειμένων του πεδίου 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Ανακτήθηκε στις 20.06.2015 από το δικτυακό τόπο: 
http://www.eduportal.gr/module.php?name=News&file=print&sid=275 

Bell Judith,( 1999) Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας, , 
Αθήνα:Gutenberg.

Bruce Jouce, Marsha Weil ,Emily Calhoun(2004) Διδακτική Μεθοδολογία, Αθήνα:Έλλην

Cohen L. – Manion L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας,Αθήνα:.Μεταίχμιο.

Γερμανός Δ. Κανατσούλη Μ. (επιμ.) ΤΕΠΑΕ 09, Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων του 
ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, 2007-09, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ/ University Studio Press, 2010, σ.σ.21-54.

Δεληκανάκη Ν.(2009) Μέθοδοι βιωματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και 
τάσεις αξιολόγησης αυτών (των μεθόδων). Πρακτικά συνεδρίου «Εκπαίδευση και 
επιμόρφωση του εκπαιδευτικού» ανακτήθηκε στις 20.06.2015 στο: 
http://nikidelikanaki.yolasite.com. 

Hargreaves Andy (1994) Changing Teachers, Changing Times, Teachers’ work and culture in the 
postmodern age. Published by Teachers College Press Columbia University

ΕΚΕ (2000) Η διαδικασία ομογενοποίησης των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών. Ανακτημένο στις 
9 -03-2015, από: http://www.ekke.gr/publications/wp/wp11.pdf

Θρασυβούλου Μπ.(19930 ) Μεθοδολογία της Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας, Ιωάννινα 

Κεν Ρόμπινσον (2006) ανακτημένο στις  8-03-2015 από:
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=el

Κόκκος Αλ (2007) Εισαγωγικό σημείωμα στο Mezirow  και συνεργάτες (2007). Η 
μετασχηματίζουσα μέθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κόκκος Αλ. (2005) Εκπαίδευση ενηλίκων: ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο

Knowles (1998) ανακτημένο στις  8-03-2015 από
http://alexiskokkos.gr/keimena/18iidiaiterotitakaioskopostisekpaideusisenilikwn.pdf

Κουτσελίνη Μ.(2006) ανακτημένο στις  8-03-2015 από: 
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/5238/1/koutselini_p.9-p.23_2006.pdf

Λιντζέρης Π. (2010) Η σημασία του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου στη 
θεωρία του Jack Mezirow για την μετασχηματίζουσα μάθηση. Δ.διατριβή, Ε.Α.Π.

Maslow Abraham (1970) ανακτημένο στις  8-03-2015 από
http://www.afirstlook.com/docs/hierarchy.pdf



461

μπορούσαν  υποστηρίξουν την γενίκευση μιας τέτοιας προσπάθειας και να εξελίξουν το 
μοντέλο, το ρόλο και τον ίδιο το θεσμό, καθιστώντας τον Σχ.Σ. σε πρόσωπο που νοιάζεται, 
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Νεκτάριος Τσαγλιώτης
ntsag@edc.uoc.gr

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στεγάζεται στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, ως ένα από 
τα 58 Εργαστήρια ΦΕ, που εξοπλίστηκαν από Πρόγραμμα του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου 
Παιδείας (2005-2009). Μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συναίνεσης των τοπικών 
εκπαιδευτικών και διοικητικών φορέων, το Εργαστήριο ΦΕ λειτουργεί σε πιλοτική φάση από το 
2006 μέχρι σήμερα, παρέχοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα υπηρεσίες επιμόρφωσης και 
εργαστηριακής υποστήριξης με συνέπεια και συνέχεια. Μέσα από διαδικασίες έρευνας και 
ανάπτυξης διαμορφώνεται σταδιακά διδακτικό περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση στις 
φυσικές επιστήμες, το οποίο εφαρμόζεται και αναδομείται στην πράξη και στη συνέχεια αποτελεί 
αντικείμενο ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, μέσα από συζήτηση και 
διυποκειμενική κριτική. (πρβλ. http://efepereth.wikidot.com/).

Λέξεις κλειδιά: Εργαστήριο ΦΕ, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενδοσχολική επιμόρφωση, έρευνα και 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου, εργαστηριακή πρακτική ΦΕ.

1 Εισαγωγή
Στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξοπλισμού που είχε εκπονηθεί από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης/ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας (2005-
2009), δημιουργήθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 58 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, ένα 
για κάθε περιφερειακή ενότητα, ενσωματωμένα μέσα σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων (πρβλ. 
http://efepereth.wikidot.com/info). Μέχρι σήμερα, δεν έχει κατοχυρωθεί θεσμικά ένα πλαίσιο 
λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία θα 
μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες σε ένα τομέα όπως είναι η εργαστηριακή 
πρακτική στις φυσικές επιστήμες, τόσο των εκπαιδευομένων όσο και εκπαιδευτικών. Στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στεγάζεται στο 9ο 
Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους με επίπλωση και εξοπλισμό 
από το παραπάνω πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας επίσης προϋπάρχουσες υποδομές του Σχολείου.

Μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συναίνεσης των τοπικών εκπαιδευτικών και 
διοικητικών φορέων, το Εργαστήριο ΦΕ λειτουργεί σε πιλοτική φάση από το 2006 μέχρι σήμερα. 
Οι διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις του Εργαστηρίου ΦΕ στηρίζονται κυρίως πάνω σε 
πειράματα και κατασκευές με απλά και συνήθη υλικά, τα οποία είναι προσφιλή και οικεία στα 
παιδιά και προσδίδουν μια αίσθηση καθημερινής δραστηριότητας για την επιστήμη. Συχνά, 
χρειάζεται να σκεφτούμε με διαφορετικούς τρόπους και περισσότερο αφαιρετικά κατά την 
προετοιμασία τέτοιων πειραμάτων, στοιχεία που συνιστούν, άλλωστε, ένα πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκονται σε τέτοιες 
διαδικασίες, οι οποίες κάνουν τις έννοιες απλούστερες και πιο κατανοητές για τα παιδιά, μέσα από 
συγκεκριμένους μηχανισμούς και διδακτικούς μετασχηματισμούς, ενταγμένους στη σχολική τάξη.

Από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, το Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Ρεθύμνου χρησιμοποιείται καθημερινά και συστηματικά στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών 
Επιστημών και παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα: 
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Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους με επίπλωση και εξοπλισμό 
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παιδιά και προσδίδουν μια αίσθηση καθημερινής δραστηριότητας για την επιστήμη. Συχνά, 
χρειάζεται να σκεφτούμε με διαφορετικούς τρόπους και περισσότερο αφαιρετικά κατά την 
προετοιμασία τέτοιων πειραμάτων, στοιχεία που συνιστούν, άλλωστε, ένα πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να εμπλέκονται σε τέτοιες 
διαδικασίες, οι οποίες κάνουν τις έννοιες απλούστερες και πιο κατανοητές για τα παιδιά, μέσα από 
συγκεκριμένους μηχανισμούς και διδακτικούς μετασχηματισμούς, ενταγμένους στη σχολική τάξη.

Από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, το Εργαστήριο ΦΕ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Ρεθύμνου χρησιμοποιείται καθημερινά και συστηματικά στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών 
Επιστημών και παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα: 

• τη δυνατότητα για εργαστηριακή πρακτική των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, με βάση την έρευνα και ανάπτυξη στη διδακτική πράξη, τόσο για τους μαθητές 
όσο και για τους εκπαιδευτικούς

• σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, με τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
σεναρίων, διδακτικών σχεδίων, εργαστηριακών πακέτων πειραμάτων, κατασκευών και 
σχεδίων εργασίας (projects)

• συστηματική εργαστηριακή υποστήριξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα από μια 
πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία αφορούν ενδοσχολική επιμόρφωση σε 
συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και μέσα στα πλαίσια επιμόρφωσης του 
Υπουργείου Παιδείας [π.χ. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ), Νέα Προγράμματα 
Σπουδών, Ψηφιακό Σχολείο κ.ά.]

• διάχυση όλων των παραπάνω υπηρεσιών μέσα από την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού wiki 
(http://efepereth.wikidot.com/).

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια-εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς διεξάγονται 
επαναλαμβανόμενα και κυκλικά δύο φορές το χρόνο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται το 
Εργαστήριο ΦΕ τον Οκτώβριο και το Φεβρουάριο, για ένα δίωρο/τρίωρο σεμινάριο-εργαστήριο, 
όπου πραγματεύονται εργαστηριακά και διδακτικά-εννοιολογικά ζητήματα για τις ενότητες 
φυσικών επιστημών, τις οποίες προγραμματίζουν να διδάξουν στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα. Κάθε τέτοιος κύκλος σεμιναρίων διαρκεί 3 εβδομάδες. Επιπρόσθετα, διαμορφώνεται μια 
διαρκής λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί ανταλλάσουν μεταξύ τους σκέψεις, απόψεις, ιδέες και σχετικά αρχεία που αφορούν 
άμεσα την καθημερινή διδακτική και μαθησιακή διαδικασία των φυσικών επιστήμων στο δημοτικό 
σχολείο.

2 Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Αναδόμησης, ως ένα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης 
περιεχομένου στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες.

Ο Sculman (1987) εισήγαγε την ιδέα
«ειδικού περιεχομένου παιδαγωγική γνώση», ως 
μια στενή σχέση ανάμεσα στη γνώση 
περιεχομένου και στην παιδαγωγική γνώση, η 
οποία στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις συχνά υποβαθμίζεται (βλ. εικ. 1). Η 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου είναι για τον 
Schulman “το ειδικό αμάλγαμα περιεχομένου και 
παιδαγωγικής που είναι ο ιδιαίτερος τομέας δράσης 
των εκπαιδευτικών, ο δικός τους τρόπος 
επαγγελματικής κατανόησης” (Shulman, 1987).

Προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να κάνουν 
τη μετατόπιση “από το να είναι ικανοί να 

κατανοούν το περιεχόμενο για τους εαυτούς τους, στο να γίνουν ικανοί να διασαφηνίζουν το 
περιεχόμενο με νέους τρόπους, να το αναδιοργανώνουν και να το διαμοιράζουν, να το ντύνουν με 
δραστηριότητες και συναισθήματα, με μεταφορές και ασκήσεις, με παραδείγματα και επιδείξεις έτσι, 
ώστε να το αδράξουν οι μαθητές” (Shulman, 1987, σ. 13). Ως εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό να 
τροποποιούμε, να αναδιοργανώνουμε και να μετατοπίζουμε το προς διδασκαλία περιεχόμενο των 
φυσικών επιστημών έτσι, ώστε μέσα από κατάλληλους διδακτικούς μετασχηματισμούς να το 
συγκροτούμε σε σχολική γνώση, που να προκαλεί το ενδιαφέρον και την ιδιοποίηση από τη μεριά 
των μαθητευομένων (Κολιόπουλος, 2004  Καριώτογλου, 2006).

Το μοντέλο της εκπαιδευτικής αναδόμησης (ΜΕΑ) λαμβάνει υπόψη του την ιδέα της 
«παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου» και συγκροτεί ένα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης για την 
εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες (βλ. εικ. 2, από Duit, 2007). Ο βασικός σκοπός του μοντέλου 

Εικ. 1: Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου
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είναι να αναδείξει τις σχέσεις ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και στα εναλλακτικά πλαίσια 
ιδεών και αντιλήψεων των μαθητευόμενων και επίσης να αναδομήσει τις σημαντικές σχέσεις που 
υπάρχουν, αλλά συχνά λησμονούνται, ανάμεσα στις επιστημονικές και τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες (Kattmann et al., 1995 Stavrou et al., 2008). Μέσα από το μοντέλο της 
εκπαιδευτική αναδόμησης δίδεται έμφαση:

• στην αποσαφήνιση και ανάλυση του περιεχομένου και των εννοιών των φυσικών 
επιστημών (π.χ. ενέργεια, δύναμη κ.ά.), καθώς επίσης στις επιστημονικές διαδικασίες και 
στη φύση της επιστήμης, αναδεικνύοντας ως σημαντικά τα συστατικά τους μέρη

• στη διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών και των εκπαιδευτικών που καθορίζουν τις 
ιδέες και τις απόψεις τους, μέσα από μεταβλητές που επηρεάζουν το συναισθηματικό τομέα 
και σχετίζονται με το ενδιαφέρον, την αυτό-εικόνα, τις στάσεις και τις δεξιότητες

• στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και 
μάθησης μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, παρεμβάσεις, σειρές μαθημάτων κλπ. 
(Duit et al., 2012).

Ο συστημικός χαρακτήρας του 
μοντέλου, που εκφράζεται μέσα από τη 
διαρκή αλληλεπίδραση των συστατικών 
μερών του, οδηγεί προς την 
αναγκαιότητα της εξέτασης όλων των 
εμπλεκόμενων χαρακτηριστικών σε κάθε 
ερευνητική μελέτη. Έτσι, το 
επιστημονικό περιεχόμενο των εννοιών 
φαίνεται να είναι ένα σημείο αναφοράς 
για να κατανοήσουμε την προοπτική των 
μαθητευόμενων, αλλά επίσης το 
τελευταίο ενδέχεται να συγκροτήσει ένα 
σημείο αναφοράς για τη βαθύτερη 
κατανόηση του επιστημονικού 
περιεχομένου και πάλι αντίστροφα σε 
μια διαδικασία επάλληλων κύκλων ή/και 
φάσεων μελέτης. Κατά την πορεία 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιούνται
διδακτικές και μαθησιακές στρατηγικές 
όπως είναι επέκταση υπαρχουσών 
απόψεων και εφαρμογή τους σε νέες 
περιστάσεις, ανάπτυξη της 
επιστημονικής κατανόησης παράλληλα 

με υπάρχουσες απόψεις ή ακόμα επιλογή και αναγνώριση των πιο κατάλληλων επεξηγηματικών 
πλαισίων για συγκεκριμένες περιστάσεις (Scott et al., 1992 Tsagliotis, 2005 Τσαγλιώτης, 2006).

Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα από την εφαρμογή στοιχείων του Μοντέλου της 
Εκπαιδευτικής Αναδόμησης για την έννοια «ενέργεια» και τη διδασκαλία της μέσα από παιχνίδια 
και για τις «μελέτες μικροσκοπίου», με αναφορές στην ιστορία της επιστήμης με κατάλληλους 
διδακτικούς μετασχηματισμούς. Τα παραδείγματα αυτά, ανάμεσα σε πολλά άλλα, έχουν αποτελέσει 
αντικείμενα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα σεμινάρια του Εργαστηρίου ΦΕ τα 
τελευταία εννέα χρόνια και παράλληλα αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών στις τάξεις.

Εικ. 2: Το Μοντέλο της Εκπαιδευτικής Αναδόμησης
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Εικ. 2: Το Μοντέλο της Εκπαιδευτικής Αναδόμησης

3 Παράδειγμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (α): «ενέργεια» μέσα από παιχνίδια
Έχει αναφερθεί εκτενώς σε μελέτες ότι η έννοια «ενέργεια» είναι από τη φύση της μια 

αφηρημένη έννοια, δύσκολη στη διδακτική και μαθησιακή της προσέγγιση (Duit, 1986˙ Solomon,
1992˙ Williams & Reeves, 2003˙ Leggett, 2003˙ Κολιόπουλος, 1997). Έτσι, η πρόκληση στο έργο 
των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι πάντα η εύρεση δημιουργικών τρόπων νοηματοδότησης 
συγκεκριμένων και καθοριστικών χαρακτηριστικών της έννοιας «ενέργεια» (πρβλ. Κολιόπουλος, 
2000). Στην καθημερινή γλώσσα η «ενέργεια» φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με κάτι που 
«χρησιμοποιούμε» ή που «καταναλώνουμε». Αγοράζουμε ενέργεια από τη ΔΕΗ ή από εταιρίες 
φυσικού αερίου και εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που παίρνουμε από πηγές όπως το πετρέλαιο, 
τον ήλιο ή τον άνεμο. Παράλληλα μιλάμε συχνά για λογική χρήση και «εξοικονόμηση ενέργειας», 
ιδιαίτερα σε περιόδους πετρελαϊκής κρίσης, όπου η τιμή του αργού πετρελαίου έχει άμεσο 
αντίκτυπο στον κρατικό και οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και στο καθημερινό επίπεδο 
διαβίωσης των πολιτών. Μιλάμε έτσι για την ενέργεια με ένα τρόπο που ενδέχεται να μην είναι 
πάντοτε συνεπής με τις επιστημονικές αντιλήψεις, φαίνεται όμως να είναι επηρεασμένος από 
επιστημονικές ιδέες, μια που η ενέργεια νοηματοδοτείται ως ένα αγαθό ή ως μια πηγή-αποθήκη 
προς χρήση, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο ή ακόμα και οι τροφές μας (Millar,
2005). 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες κατά τη διάρκεια της πρώτης σχολικής 
βαθμίδας υπάρχει από τη μια μεριά η άποψη ότι η έννοια «ενέργεια» δε θα πρέπει καν να 
προσεγγίζεται γιατί είναι δυσνόητη εξαιτίας του αφαιρετικού της χαρακτήρα και των 
προχωρημένων μαθηματικών που χρειάζονται για τους υπολογισμούς της. Υποστηρίζεται ότι έτσι 
δεν καταφεύγουμε σε «ποιοτικές υπεραπλουστεύσεις», οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν 
μετέπειτα μαθησιακά εμπόδια και παρανοήσεις (Warren, 1991). Από την άλλη μεριά 
διατυπώνονται απόψεις διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων της έννοιας «ενέργεια» μέσα 
από επιλεγμένες διαδικασίες απλούστευσης και μέσα από ερμηνευτικά πλαίσια και παραστάσεις 
που συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις.

Έχει διατυπωθεί η ιδέα ότι η ενέργεια μπορεί να ειδωθεί ως ένα «οιονεί υλικό» (quasi-
material), κάτι σαν μια ουσία που ρέει νοητά, μεταφέρεται από τόπο σε τόπο, παρά ως ένας 
αριθμητικός υπολογισμός που δεν αναφέρεται σε τίποτε το «πραγματικό» (Duit, 1987 Duit &
Haeussler, 1994 Millar, 2005). Αν φανταστούμε δύο αντικείμενα Α και Β που αλληλεπιδρούν μέσα 
σε μια διαδικασία με κάποιο τρόπο και η ενέργεια του Α μειώνεται ενώ η ενέργεια του Β 
αυξάνεται, τότε μπορούμε να αποδώσουμε ένα νόημα σε «κάτι» (ενέργεια) που μεταφέρεται από το 
Α στο Β. Έτσι, αναπτύσσουμε ένα μοντέλο ενέργειας που μπορεί να ειδωθεί ως μια «οιονεί ουσία» 
που ρέει από τόπο σε τόπο, αποδίδοντας σταδιακά ένα νόημα και στη συνολική διατήρηση της 
ενέργειας (Millar, 2005). Έχουμε βέβαια πάντοτε υπόψη μας ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι 
ένα λειτουργικό μοντέλο για την κατανόηση της έννοιας, το οποίο δε συνάδει ακριβώς με τις 
επιστημονικές ιδέες για την ενέργεια και θα πρέπει να προσέξουμε τη χρήση του στο πλαίσιο της 
σχολικής τάξης. Ωστόσο, φαίνεται μάλλον αδύνατο να πραγματευτούμε με απλό τρόπο την έννοια 
ενέργεια χωρίς να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια ιδέα, ενώ μάλιστα έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός 
ότι δεν αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για μια μετέπειτα εξέλιξη της κατανόησης της έννοιας με 
μεγαλύτερη επιστημονική ακρίβεια (Duit, 1987 Kaper & Goedhart, 2002 Chen et al. 2014).

Εφόσον όμως χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο προσέγγισης της ενέργειας ως κάτι που μπορεί 
να αποθηκεύεται σε διαφορετικούς τόπους (με διάφορους τρόπους) και να «ρέει» (μεταφέρεται) 
από τόπο σε τόπο, τότε φαίνεται πολύ ελκυστικό να αποδώσουμε χαρακτηρισμούς στις διάφορες 
«μορφές» που μπορεί να πάρει η ενέργεια. Αυτή η προσέγγιση των «μορφών ενέργειας» έχει γίνει 
αντικείμενο πολλών συζητήσεων και έχει διατυπωθεί η κριτική ότι οι μαθητές μένουν σε ένα 
πλαίσιο «ψευτο-ποιοτικής προσέγγισης» και μαθαίνουν να αποδίδουν με ετικέτες διάφορους 
χαρακτηρισμούς για την ενέργεια, κάτι που προσθέτει ελάχιστα στη βαθύτερη κατανόηση της 
έννοιας (Duit & Haeussler, 1994). Ακόμα υπάρχει κριτική στο ότι εστιάζεται η προσοχή των 
μαθητών στα διάφορα σημεία που αλλάζει «μορφή» η ενέργεια, παρά στις διαδικασίες με τις οποίες 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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η ενέργεια μεταφέρεται από ένα αντικείμενο ή σύστημα σε ένα άλλο (Millar, 2005 Chen et al.
2014). Όμως έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η «γλώσσα των μορφών ενέργειας» θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως μια «ενδιάμεση γλώσσα» στο δρόμο προς τη θερμοδυναμική, εφόσον τηρηθούν 
κάποιοι κανόνες συνέπειας και δοθεί έμφαση στις διαδικασίες αλλαγής από τη μία «μορφή» στην 
άλλη (Kaper & Goedhart 2002).

Εικ. 3: Μια προσέγγιση για την ενέργεια μέσα από το ΜΕΑ 
Μια επίσης σημαντική πτυχή της ενέργειας, η οποία σχετίζεται άμεσα με την καθημερινή 

εμπειρία τις τεχνολογικές εφαρμογές και με τα κοινωνικά ενεργειακά προβλήματα (παροχή και 
εξοικονόμηση) είναι η έννοια της «υποβάθμισης» της ενέργειας. Άλλωστε, η έννοια της 
διατήρησης της ενέργειας φαίνεται να γίνεται πιο κατανοητή στους μαθητές όταν πραγματεύεται 
παράλληλα με την έννοια της υποβάθμισης και ενδεχομένως ακόμα καλύτερα όταν η τελευταία 
προηγείται (Duit, 1986 1994 Solomon, 1992 Pintó et.al. 2000). Κατά τη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία είναι σημαντικό να επιλέγονται κατάλληλες δραστηριότητες και πειραματισμοί που να 
διευκολύνουν την κατανόηση πτυχών της έννοιας «ενέργεια», που έχουν επισημανθεί παραπάνω, 
ιδιαίτερα για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου (πρβλ. εικ. 3). Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με μια 
προσέγγιση χρησιμοποίησης απλών κατασκευών και παιχνιδιών κατά τη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία της έννοιας «ενέργεια», μέσα σε ένα οικείο και προσφιλές περιβάλλον που προσιδιάζει 
στην καθημερινή ζωή και κουλτούρα των παιδιών (Taylor, 1998˙ Fatonby, 2005).

Ένα τέτοιο παράδειγμα παιχνιδιού για την 
ενέργεια είναι εκείνο που απεικονίζεται στην εικ. 
4, το οποίο τα παιδιά αποκαλούν ο 
«πηγαινάκιας» ή ο «πηγαινοενεγειάκιας».
Κατασκευάζεται εύκολα με απλά υλικά όπως: 
δύο κεσεδάκια ή δύο ποτήρια με καπάκια, δύο 
λαστιχάκια που συνδέονται μεταξύ τους, μια 
ροδέλα, μία χάντρα και ένα καλαμάκι. Αφού 
συναρμολογηθεί από τα παιδιά στην τάξη ή/και 
τους εκπαιδευτικούς στα σεμινάρια, αρχίζει το 
παιχνίδι και μέσα από αυτό αντιμετωπίζονται 
«ενεργειακά ζητήματα και ερωτήματα» όπως: 
πώς κινείται ο «πηγαινάκιας»; τι μπορώ να κάνω 

Εικ. 4: Παιχνίδι ενέργειας με λαστιχάκι
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2014). Όμως έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η «γλώσσα των μορφών ενέργειας» θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως μια «ενδιάμεση γλώσσα» στο δρόμο προς τη θερμοδυναμική, εφόσον τηρηθούν 
κάποιοι κανόνες συνέπειας και δοθεί έμφαση στις διαδικασίες αλλαγής από τη μία «μορφή» στην 
άλλη (Kaper & Goedhart 2002).

Εικ. 3: Μια προσέγγιση για την ενέργεια μέσα από το ΜΕΑ 
Μια επίσης σημαντική πτυχή της ενέργειας, η οποία σχετίζεται άμεσα με την καθημερινή 

εμπειρία τις τεχνολογικές εφαρμογές και με τα κοινωνικά ενεργειακά προβλήματα (παροχή και 
εξοικονόμηση) είναι η έννοια της «υποβάθμισης» της ενέργειας. Άλλωστε, η έννοια της 
διατήρησης της ενέργειας φαίνεται να γίνεται πιο κατανοητή στους μαθητές όταν πραγματεύεται 
παράλληλα με την έννοια της υποβάθμισης και ενδεχομένως ακόμα καλύτερα όταν η τελευταία 
προηγείται (Duit, 1986 1994 Solomon, 1992 Pintó et.al. 2000). Κατά τη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία είναι σημαντικό να επιλέγονται κατάλληλες δραστηριότητες και πειραματισμοί που να 
διευκολύνουν την κατανόηση πτυχών της έννοιας «ενέργεια», που έχουν επισημανθεί παραπάνω, 
ιδιαίτερα για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου (πρβλ. εικ. 3). Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με μια 
προσέγγιση χρησιμοποίησης απλών κατασκευών και παιχνιδιών κατά τη διδακτική και μαθησιακή 
διαδικασία της έννοιας «ενέργεια», μέσα σε ένα οικείο και προσφιλές περιβάλλον που προσιδιάζει 
στην καθημερινή ζωή και κουλτούρα των παιδιών (Taylor, 1998˙ Fatonby, 2005).

Ένα τέτοιο παράδειγμα παιχνιδιού για την 
ενέργεια είναι εκείνο που απεικονίζεται στην εικ. 
4, το οποίο τα παιδιά αποκαλούν ο 
«πηγαινάκιας» ή ο «πηγαινοενεγειάκιας».
Κατασκευάζεται εύκολα με απλά υλικά όπως: 
δύο κεσεδάκια ή δύο ποτήρια με καπάκια, δύο 
λαστιχάκια που συνδέονται μεταξύ τους, μια 
ροδέλα, μία χάντρα και ένα καλαμάκι. Αφού 
συναρμολογηθεί από τα παιδιά στην τάξη ή/και 
τους εκπαιδευτικούς στα σεμινάρια, αρχίζει το 
παιχνίδι και μέσα από αυτό αντιμετωπίζονται 
«ενεργειακά ζητήματα και ερωτήματα» όπως: 
πώς κινείται ο «πηγαινάκιας»; τι μπορώ να κάνω 

Εικ. 4: Παιχνίδι ενέργειας με λαστιχάκι

για να πηγαίνει πιο γρήγορα; γιατί σταματάει; πως μπορώ να φτιάξω ένα καλύτερο παιχνίδι; κ.ά. Η 
ενασχόληση με αυτά, δημιουργεί ερμηνευτικά πλαίσια για την έννοια «ενέργεια», που σχετίζονται 
με το προσωπικό ενδιαφέρον και έχουν ένα υψηλό βαθμό ιδιοποίησης και δέσμευσης με το 
συγκεκριμένο παιχνίδι και τις δραστηριότητες γύρω από αυτό.

Εικ. 5: Τα παιδιά «κουρδίζουν» τον «πηγαινάκια» τους 
για αγώνες μέσα στην τάξη.

Εικ. 6: Ομάδα εκπαιδευτικών ετοιμάζονται για αγώνες με 
τα παιχνίδια τους, στο διάδρομο δίπλα στο σχολικό κήπο.

Ένα παρόμοιο παιχνίδι είναι ο «πηγαινοερχάκιας», στη γλώσσα των παιδιών, το οποίο 
κατασκευάζεται με τα υλικά που φαίνονται στην εικόνα 7. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση 
γύρω από ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ενεργειακά και μπορεί να 
εκφραστεί με τον ακόλουθο τρόπο: «Στην αρχή δίνουμε μια μικρή ώθηση, ένα μικρό σπρώξιμο στο 
παιχνίδι μας, στον «πηγαινοερχάκια». Έτσι, αρχίζει να κινείται μπροστά και το λαστιχάκι που είναι 
τεντωμένο στο εσωτερικό του τυλίγεται και στριφογυρίζει, επειδή το παξιμάδι (περικόχλιο) είναι 
δεμένο και κρέμεται στη μέση του λαστίχου και το αναγκάζει σ’ αυτό το στρίψιμο. Καθώς το παιχνίδι 
κινείται, έχει κινητική ενέργεια και καθώς το λαστιχάκι τυλίγεται αποθηκεύει δυναμική ενέργεια 
επειδή παραμορφώνεται με ελαστικό τρόπο. Το παιχνίδι προχωρά μπροστά, αλλά κάποια στιγμή 
σταματά για λίγο και αρχίζει να γυρίζει πίσω. Εκείνη τη στιγμή, ένα μέρος της κινητικής ενέργειας 
που είχε, μετατράπηκε σε αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια στο τυλιγμένο λαστιχάκι, η οποία με τη 
σειρά της γίνεται/μετατρέπεται και πάλι σε κινητική ενέργεια και έτσι το παιχνίδι γυρνάει προς τα 
πίσω. 

Τότε έχει πάλι κινητική ενέργεια και το λαστιχάκι στο εσωτερικό του ξετυλίγεται από τη μία 
μεριά, αλλά ξανατυλίγεται από την άλλη, καθώς το παιχνίδι συνεχίζει να κινείται. Έτσι, κάποια 
στιγμή, στην άλλη μεριά της διαδρομής «φρενάρει» και σταματά για λίγο και έπειτα ξαναπηγαίνει 
εμπρός. Τότε πάλι η αποθηκευμένη ενέργεια που έχει το τυλιγμένο λαστιχάκι γίνεται/μετατρέπεται σε 
κινητική και ξαναπροχωράει το παιχνίδι. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάθε φορά που ο 
«πηγαινοερχάκιας» πηγαινοέρχεται, η αποθηκευμένη δυναμική ενέργεια στο λαστιχάκι μετατρέπεται 
σε κινητική ενέργεια και ανάποδα. 

Όμως, κάθε φορά που πηγαινοέρχεται, παρατηρούμε ότι η διαδρομή του μικραίνει, μέχρι που 
σταματά να κινείται έπειτα από 5-6 βόλτες μπρος και πίσω. Αυτό συμβαίνει διότι η ενέργεια 
διασκορπίζεται στα σημεία όπου υπάρχουν τριβές, τόσο στο λαστιχάκι όσο και στις ρόδες του 
παιχνιδιού, που τρίβονται πάνω στο τραπέζι. Εκεί ένα μέρος της ενέργειας μοιάζει να «αχρηστεύεται» 
κάθε φορά και να μη γίνεται κίνηση. Η ενέργεια υποβαθμίζεται και γίνεται θερμότητα, εκεί όπου 
υπάρχουν τριβές, η οποία διασκορπίζεται στο περιβάλλον και δεν μπορούμε εύκολα να την κάνουμε 
κίνηση για το παιχνίδι μας. Έτσι, η ενέργεια κάνει το παιχνίδι μας να πηγαινοέρχται (δυναμική-
κινητική ενέργεια), αλλά η ενέργεια το κάνει επίσης να σταματά (όταν υποβαθμίζεται σε θερμότητα, 
εκεί όπου υπάρχουν τριβές).»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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Εικ. 7: Ο «πηγαινοερχάκιας» από 2 κυπελάκια με καπάκι, 
ή ένα μπουκάλι, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα λάστιχο με 
δεμένο ένα βαρίδι (περικόχλιο) στη μέση του, που 
στερεώνεται με συνδετήρες ή οδοντογλυφίδες στα άκρα.

Εικ. 8: Τα υλικά του «πηγαινοερχάκια» είναι συνήθη και 
χαμηλού κόστους έτσι, ώστε κάθε παιδί έχει το δικό του 
το παιχνίδι, για μελέτη και χαρά.

4 Παράδειγμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (β): μελέτες μικροσκοπίου
Η ιδέα για την ανάπτυξη αυτής της καλής πρακτικής ξεκίνησε ως ερευνητική εργασία του 

Εργαστηρίου ΦΕ στο Ευρωπαϊκό έργο HIPST (History and Philosophy in Science Teaching), [FP7, 
Science in Society-2007-2.2.1.1 http://cordis.europa.eu/project/rcn/87804_en.html]. Στα πλαίσια 
αυτού του προγράμματος εφαρμόστηκε αρχικά η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική με 40-45 
παιδιά της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, χωρισμένα σε 2 τμήματα, κατά τα σχολικά έτη 2008-
2009 & 2009-2010 και έκτοτε επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με παιδιά του σχολείου,
εκπαιδευτικούς και επισκέπτες (Tsagliotis, 2010  2012 & Τσαγλιώτης, 2014). Σε πρώτη φάση κάθε 
παιδί κατασκεύασε ένα απλό ανακλαστικό μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά όπως 
ένα πλαστικό σωλήνα και δύο πλαστικούς φακούς (αντικειμενικός και προσοφθάλμιος), οι οποίοι 
αποσπάστηκαν από φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
τροποποιημένη (ανα)κατασκευή ενός μικροσκοπίου (με μια μεγέθυνση που προσεγγίζει το 20-25x), 
το οποίο έχει προταθεί από ερευνητές του Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza
της Φλωρεντίας (Vannoni et al., 2007). Σε μία δεύτερη φάση, προστέθηκε ένας επιπλέον 
ενδιάμεσος φακός, προκειμένου να μικρύνει η παραμόρφωση, να δημιουργηθούν είδωλα με 
μεγαλύτερη οξύτητα και να ενισχυθεί η μεγέθυνση κατά 3-5 φορές (βλ. εικ. 9 & 10).

Εικ. 9: Μελέτες μικροσκοπίου με τα παιδιά στο 
Εργαστήριο ΦΕ. Διερευνούν τους σπόρους θυμαριού,
ακλουθώντας αντίστοιχη περιγραφή και σκίτσο του 
Hooke που φαίνεται στο φύλλο εργασίας.

Εικ. 10: Εκπαιδευτικοί σε σεμινάριο ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης στο Εργαστήριο ΦΕ. Μελέτες 
μικροσκοπίου στα βήματα του Hooke, με κατάλληλα 
φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούν και τα παιδιά.
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Εικ. 7: Ο «πηγαινοερχάκιας» από 2 κυπελάκια με καπάκι, 
ή ένα μπουκάλι, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα λάστιχο με 
δεμένο ένα βαρίδι (περικόχλιο) στη μέση του, που 
στερεώνεται με συνδετήρες ή οδοντογλυφίδες στα άκρα.

Εικ. 8: Τα υλικά του «πηγαινοερχάκια» είναι συνήθη και 
χαμηλού κόστους έτσι, ώστε κάθε παιδί έχει το δικό του 
το παιχνίδι, για μελέτη και χαρά.

4 Παράδειγμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (β): μελέτες μικροσκοπίου
Η ιδέα για την ανάπτυξη αυτής της καλής πρακτικής ξεκίνησε ως ερευνητική εργασία του 

Εργαστηρίου ΦΕ στο Ευρωπαϊκό έργο HIPST (History and Philosophy in Science Teaching), [FP7, 
Science in Society-2007-2.2.1.1 http://cordis.europa.eu/project/rcn/87804_en.html]. Στα πλαίσια 
αυτού του προγράμματος εφαρμόστηκε αρχικά η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική με 40-45 
παιδιά της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, χωρισμένα σε 2 τμήματα, κατά τα σχολικά έτη 2008-
2009 & 2009-2010 και έκτοτε επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με παιδιά του σχολείου,
εκπαιδευτικούς και επισκέπτες (Tsagliotis, 2010  2012 & Τσαγλιώτης, 2014). Σε πρώτη φάση κάθε 
παιδί κατασκεύασε ένα απλό ανακλαστικό μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά όπως 
ένα πλαστικό σωλήνα και δύο πλαστικούς φακούς (αντικειμενικός και προσοφθάλμιος), οι οποίοι 
αποσπάστηκαν από φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
τροποποιημένη (ανα)κατασκευή ενός μικροσκοπίου (με μια μεγέθυνση που προσεγγίζει το 20-25x), 
το οποίο έχει προταθεί από ερευνητές του Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza
της Φλωρεντίας (Vannoni et al., 2007). Σε μία δεύτερη φάση, προστέθηκε ένας επιπλέον 
ενδιάμεσος φακός, προκειμένου να μικρύνει η παραμόρφωση, να δημιουργηθούν είδωλα με 
μεγαλύτερη οξύτητα και να ενισχυθεί η μεγέθυνση κατά 3-5 φορές (βλ. εικ. 9 & 10).

Εικ. 9: Μελέτες μικροσκοπίου με τα παιδιά στο 
Εργαστήριο ΦΕ. Διερευνούν τους σπόρους θυμαριού,
ακλουθώντας αντίστοιχη περιγραφή και σκίτσο του 
Hooke που φαίνεται στο φύλλο εργασίας.

Εικ. 10: Εκπαιδευτικοί σε σεμινάριο ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης στο Εργαστήριο ΦΕ. Μελέτες 
μικροσκοπίου στα βήματα του Hooke, με κατάλληλα 
φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούν και τα παιδιά.

Τα παιδιά εισήχθηκαν συνοπτικά στην ιστορική εξέλιξη του μικροσκοπίου, με εστίαση στη 
ζωή και τις ανακαλύψεις του Robert Hooke (1635-1703), από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι 
τα επιτεύγματά του στη Micrographia (1665), σκιαγραφώντας τον ως ένα σπουδαίο φυσικό 
φιλόσοφο και πολυμαθή. Έπειτα, ακολούθησε η διεξαγωγή μελετών μικροσκοπίου με το κάθε παιδί 
να καταγράφει τις παρατηρήσεις του με το μικροσκόπιο που είχε κατασκευάσει, μέσα από μία 
προσέγγιση εμπνευσμένη από τη Micrographia του R. Hooke. Προτού να καταγράψουν τις 
σημειώσεις τους, τα παιδιά μελετούσαν ένα σχετικό απόσπασμα από το κλασικό έργο του Hooke,
κατάλληλα μετασχηματισμένο και προσαρμοσμένο για την περίσταση. Έτσι, ακολουθώντας τα
βήματά του, αρχικά μελέτησαν τη μύτη μιας βελόνας και μια μικρή τυπογραφημένη τελεία, μελέτες 
που δούλεψαν και ως ασκήσεις εστίασης στη χρήση του μικροσκοπίου. Στη συνέχεια μελέτησαν 
σπόρους φυτών (θυμαριού και πετούνιας) καθώς επίσης και μέρη των φυτών, κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής τους στο θερμοκήπιο και στο σχολικό κήπο. Αργότερα, μελέτησαν έντομα του κήπου, 
διεξάγοντας «εντομομελέτες», όπως τις αποκάλεσαν τα παιδιά, εξετάζοντας μυρμήγκια και 
ισόποδα. Ολοκλήρωσαν με μία ελεύθερη μελέτη, είτε με φυτά είτε με έντομα του κήπου, εφόσον 
είχαν αναπτύξει εδικά ενδιαφέροντα για διάφορα δείγματα που ήθελαν να εξετάσουν. Τα παιδιά 
συζήτησαν και αντάλλαξαν τις σημειώσεις τους στην τάξη, μέσα σε ένα πλαίσιο διερευνήσεων για 
την ανάπτυξη και τις λειτουργίες των φυτών και των εντόμων. Η ανάλυση των σημειωματάριων 
των παιδιών αποκάλυψε πτυχές της διαδικασίας του «κάνω επιστήμη» μέσα σε ένα αυθεντικό 
περιβάλλον (διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης), διαμορφώνοντας μια μαθητική 
επιστημονική κοινότητα, η οποία καταπιάνεται με ένα έργο που έχει μια σκοπιμότητα ή/και 
ασχολείται συστηματικά με μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα διερεύνησης. (πρβλ. URL: στο wiki 
του Εργαστηρίου ΦΕ <http://efepereth.wikidot.com/hipst>).

5 Συμπεράσματα
Με βάση την παραπάνω προσέγγιση και τα δύο ενδεικτικά παραδείγματα αναδόμησης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου που παρουσιάστηκαν, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η αξιοποίηση 
ενός Εργαστηρίου ΦΕ, που στοχεύει στην ποιοτική αναμόρφωση και αναβάθμιση της διδασκαλίας 
και μάθησης του συγκεκριμένου αντικειμένου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με καινοτόμα, 
ποιοτικά αλλά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά, δύναται να δώσει μια νέα πνοή στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πράξη μαθητών και εκπαιδευτικών, διαμορφώνοντας σταδιακά μια κοινότητα 
μάθησης με συνέπεια και συνέχεια. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα για μια κριτική προσέγγιση της 
εργαστηριακής πρακτικής των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την 
έρευνα και ανάπτυξη στη διδακτική πράξη, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς, μέσα σε ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα, με στοιχεία αυθεντικότητας, εντός
του ιστορικού και γνωσιοθεωρητικού πλαισίου της επιστήμης. Έτσι, παράγεται και εφαρμόζεται 
διαρκώς, μέσα στην πράξη και πάνω στην πράξη, μια παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, με
δοκιμασμένους διδακτικούς μετασχηματισμούς για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών, 
η οποία τίθεται στη διυποκειμενική κριτική της εκπαιδευτικής κοινότητας, για μια διαρκή 
αναδόμηση που ξεκινά από τη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, το διδακτικό περιεχόμενο περνά 
συνεχώς μέσα από τον έλεγχο της εκπαιδευτικής κοινότητας, παραμένει επίκαιρο και ανοιχτό, ενώ 
παράλληλα συνδιαμορφώνεται μέσα από τη δράση και τον κριτικό αναστοχασμό όλων των 
εμπλεκόμενων μερών.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η περίπτωση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο 9ο Δημοτικό 
Σχολείο Ρεθύμνου, μπορεί να αποτελέσει συγκεκριμένο παράδειγμα λειτουργίας μιας 
δοκιμασμένης υφιστάμενης δομής, που στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου. Ιδιαίτερα σε μία συγκυρία, όπου χρειάζεται επιμονή στη σημασία και στην αξία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σεβασμός στην αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών, των ανθρώπινων 
και υλικών πόρων και κυρίως εμπιστοσύνη στο έργο των εκπαιδευτικών.
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Περίληψη
Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζεται η Έρευνα-Δράση που υλοποιήθηκε στο διθέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αμαρίου, όπου συμμετείχαν συνεργατικά η εκπαιδευτικός και δύο
κριτικές φίλες. Στόχος της ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και η  
εκδημοκρατικοποίηση των πρακτικών της εκπαιδευτικού. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν ο 
εντοπισμός και καθορισμός του προβλήματος, ο σχεδιασμός, η δράση και ο συνεχής 
αναστοχασμός. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ημερολόγιο της 
εκπαιδευτικού, το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και η παρατήρηση ενώ η ανάλυση των 
δεδομένων της παρέμβασης βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου. Στα αποτελέσματα της 
έρευνας-δράσης περιλαμβάνονται η μερική βελτίωση της συμμετοχής των παιδιών, αλλά κυρίως η 
αλλαγή των πρακτικών της εκπαιδευτικού. Η συμβολή της παρούσας εισήγησης έγκειται στην 
υπογράμμιση της αξίας της Έρευνας-Δράσης ως ερευνητικής διαδικασίας, του αναστοχασμού όσον 
αφορά τη συνειδητοποίηση των άρρητων θεωριών του εκπαιδευτικού και της ενίσχυσης του 
επαγγελματισμού του στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έργου του.

Λέξεις κλειδιά: Έρευνα-Δράση, αναστοχασμός, αξιολόγηση

1 Εισαγωγή
Η εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση (Ε.Δ.) αποτελεί μια ερευνητική διαδικασία, η οποία ξεκινά 

από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό προκειμένου να διερευνήσει κάποιο προβληματισμό που εντοπίζει 
στη σχολική τάξη, να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία ή να εφαρμόσει μια διδακτική 
πρόταση. Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ταυτόχρονα και ρόλο 
ερευνητή αποτελώντας έτσι ενεργό μέλος της όλης δράσης. Επίσης, καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζουν οι κριτικοί φίλοι, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαδικασία της έρευνας 
εποικοδομητικά, καθώς με τις γνώσεις τους και εκφράζοντας τις απόψεις τους, προβληματίζουν και 
οδηγούν τον εκπαιδευτικό στην αναθεώρηση των πρακτικών του, στη συνειδητοποίηση της 
άρρητης θεωρίας του και γενικά στην εξέλιξή του (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 14, 85-86∙
Altrichter et al, 2001: 22). Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι 
μορφές που μπορεί να λάβει μια Ε.Δ. και έπειτα η έρευνα που υλοποιήθηκε στο διθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο Πλατάνου Αμαρίου. Μέσα από αυτήν γίνεται προσπάθεια να τονιστεί η συμβολή της 
συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού και στην 
ενίσχυση του επαγγελματισμού του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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2 Η εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση
Τον Μάιο του 1981 πραγματοποιήθηκε ένα Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Deakin, στο 

οποίο παρουσιάστηκε ο ορισμός της Ε.Δ., σύμφωνα με τον οποίο «Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης 
είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη 
Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ), στην επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, στα προγράμματα 
σχολικής βελτίωσης και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν κοινό 
στοιχείο τις στρατηγικές προγραμματισμένης δράσης, οι οποίες εφαρμόζονται και στη συνέχεια 
υπόκεινται συστηματικά σε παρατήρηση, κριτικό στοχασμό και αλλαγή. Οι συμμετέχοντες στη δράση 
που μελετάται εμπλέκονται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες» (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 16).

Βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Δ. αποτελούν:  
• Ο συμμετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας: Είναι, δηλαδή, μία μορφή έρευνας όπου οι 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά, διερευνούν τη θεωρία τους και το κατά πόσο αυτή 
επηρεάζει την πρακτική τους και στοχεύουν στην αλλαγή και τη βελτίωση (Κατσαρού & 
Τσάφος, 2003: 17∙ Altrichter, 2002: 39). Κύριος σκοπός της είναι η επίλυση των 
προβλημάτων που εντοπίζονται μέσα στην τάξη και το σχολείο και έπειτα η παραγωγή 
γνώσης (Ζωγράφου, 2002: 82). Στην Ε.Δ. μπορούν να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα 
πέρα από τον εκπαιδευτικό-ερευνητή. Οι ρόλοι τους είναι ισότιμοι, υπάρχει αμοιβαία 
κατανόηση αξιών αλλά και αλληλεξάρτηση. Μέσα από τον διάλογο και τις συζητήσεις 
μεταξύ των μελών της έρευνας αναδεικνύονται οι κοινές αλλά και οι διαφορετικές απόψεις,
διαμορφώνοντας έτσι το σχέδιο της κοινής δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 17-18). 

• Η διαπλοκή έρευνας και δράσης, θεωρίας και πράξης: Η Ε.Δ. συνδυάζει την δράση με την 
έρευνα, αφού αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας. 
Μέσα από τη θεωρία γίνεται καλύτερη η πράξη και μέσα από την πράξη βελτιώνεται η 
θεωρία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 19).

• Η σπειροειδής της διάσταση: Η Ε.Δ. είναι μια κυκλική διαδικασία, στην οποία οι 
συμμετέχοντες δρουν με σκοπό την κατανόηση, την αλλαγή και τη βελτίωση. Υπάρχουν τα 
ερευνητικά ερωτήματα με βάση τα οποία προσανατολίζεται η έρευνα χωρίς ωστόσο να την 
περιορίζουν. Μετά τη δράση ακολουθεί ο αναστοχασμός, η αυτοαξιολόγηση, η επανάδραση 
και ο αναστοχασμός για τη δημιουργία ενός νέου σχεδίου δράσης. Ο κάθε κύκλος, δηλαδή, 
οδηγεί στον επόμενο (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 20∙ Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2010: 4).

• Ο στοχαστικοκριτικός της χαρακτήρας: Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές κατά τη διαδικασία της
Ε.Δ. στοχάζονται και προσπαθούν να ερμηνεύσουν ό,τι συμβαίνει στην σχολική τους τάξη. 
Έτσι, δημιουργούν εκπαιδευτικές θεωρίες, τις οποίες δοκιμάζουν και οδηγούνται σε μια 
γνώση, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες όπου εφαρμόστηκε. Οι 
εκπαιδευτικοί-ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και να παράγουν γνώση εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική θεωρία μέσα σε έναν συνεχή 
κριτικό στοχασμό (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 20-21). 

• Η σχέση της με την επαγγελματική ανάπτυξη: Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές μέσα από τη 
διαδικασία της Ε.Δ. αναπτύσσονται επαγγελματικά, αφού προσπαθούν να βελτιώσουν και 
να αλλάξουν την πρακτική τους, αξιολογούν το έργο τους και ανακαλύπτουν κριτήρια 
αξιολόγησης της δουλειάς τους (Δακοπούλου, 2002: 92-93). 

• Η ποιοτική ερευνητική της διάσταση: Ο εκπαιδευτικός-ερευνητής αποτελεί μέρος της 
πραγματικότητας που ερευνά, την οποία θεωρεί μοναδική και πολυσύνθετη. Σκοπός της
Ε.Δ. δεν είναι η διατύπωση γενικεύσεων αλλά τα συμπεράσματά της αφορούν τη 
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 22).

Οι μορφές που μπορεί να έχει μια Ε.Δ. είναι τρεις. Η τεχνική, η οποία στηρίζεται στο 
θετικισμό και στο εμπειρικο-αναλυτικό παράδειγμα και στοχεύει τα αποτελέσματά της να έχουν 
γενικό χαρακτήρα (Grundy, 2003: 23∙ Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 95-96). Επειδή, όμως,
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2 Η εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση
Τον Μάιο του 1981 πραγματοποιήθηκε ένα Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Deakin, στο 

οποίο παρουσιάστηκε ο ορισμός της Ε.Δ., σύμφωνα με τον οποίο «Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης 
είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη 
Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ), στην επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, στα προγράμματα 
σχολικής βελτίωσης και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν κοινό 
στοιχείο τις στρατηγικές προγραμματισμένης δράσης, οι οποίες εφαρμόζονται και στη συνέχεια 
υπόκεινται συστηματικά σε παρατήρηση, κριτικό στοχασμό και αλλαγή. Οι συμμετέχοντες στη δράση 
που μελετάται εμπλέκονται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες» (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 16).

Βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Δ. αποτελούν:  
• Ο συμμετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας: Είναι, δηλαδή, μία μορφή έρευνας όπου οι 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά, διερευνούν τη θεωρία τους και το κατά πόσο αυτή 
επηρεάζει την πρακτική τους και στοχεύουν στην αλλαγή και τη βελτίωση (Κατσαρού & 
Τσάφος, 2003: 17∙ Altrichter, 2002: 39). Κύριος σκοπός της είναι η επίλυση των 
προβλημάτων που εντοπίζονται μέσα στην τάξη και το σχολείο και έπειτα η παραγωγή 
γνώσης (Ζωγράφου, 2002: 82). Στην Ε.Δ. μπορούν να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα 
πέρα από τον εκπαιδευτικό-ερευνητή. Οι ρόλοι τους είναι ισότιμοι, υπάρχει αμοιβαία 
κατανόηση αξιών αλλά και αλληλεξάρτηση. Μέσα από τον διάλογο και τις συζητήσεις 
μεταξύ των μελών της έρευνας αναδεικνύονται οι κοινές αλλά και οι διαφορετικές απόψεις,
διαμορφώνοντας έτσι το σχέδιο της κοινής δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 17-18). 

• Η διαπλοκή έρευνας και δράσης, θεωρίας και πράξης: Η Ε.Δ. συνδυάζει την δράση με την 
έρευνα, αφού αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας. 
Μέσα από τη θεωρία γίνεται καλύτερη η πράξη και μέσα από την πράξη βελτιώνεται η 
θεωρία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 19).

• Η σπειροειδής της διάσταση: Η Ε.Δ. είναι μια κυκλική διαδικασία, στην οποία οι 
συμμετέχοντες δρουν με σκοπό την κατανόηση, την αλλαγή και τη βελτίωση. Υπάρχουν τα 
ερευνητικά ερωτήματα με βάση τα οποία προσανατολίζεται η έρευνα χωρίς ωστόσο να την 
περιορίζουν. Μετά τη δράση ακολουθεί ο αναστοχασμός, η αυτοαξιολόγηση, η επανάδραση 
και ο αναστοχασμός για τη δημιουργία ενός νέου σχεδίου δράσης. Ο κάθε κύκλος, δηλαδή, 
οδηγεί στον επόμενο (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 20∙ Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2010: 4).

• Ο στοχαστικοκριτικός της χαρακτήρας: Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές κατά τη διαδικασία της
Ε.Δ. στοχάζονται και προσπαθούν να ερμηνεύσουν ό,τι συμβαίνει στην σχολική τους τάξη. 
Έτσι, δημιουργούν εκπαιδευτικές θεωρίες, τις οποίες δοκιμάζουν και οδηγούνται σε μια 
γνώση, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες όπου εφαρμόστηκε. Οι 
εκπαιδευτικοί-ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και να παράγουν γνώση εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική θεωρία μέσα σε έναν συνεχή 
κριτικό στοχασμό (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 20-21). 

• Η σχέση της με την επαγγελματική ανάπτυξη: Οι εκπαιδευτικοί-ερευνητές μέσα από τη 
διαδικασία της Ε.Δ. αναπτύσσονται επαγγελματικά, αφού προσπαθούν να βελτιώσουν και 
να αλλάξουν την πρακτική τους, αξιολογούν το έργο τους και ανακαλύπτουν κριτήρια 
αξιολόγησης της δουλειάς τους (Δακοπούλου, 2002: 92-93). 

• Η ποιοτική ερευνητική της διάσταση: Ο εκπαιδευτικός-ερευνητής αποτελεί μέρος της 
πραγματικότητας που ερευνά, την οποία θεωρεί μοναδική και πολυσύνθετη. Σκοπός της
Ε.Δ. δεν είναι η διατύπωση γενικεύσεων αλλά τα συμπεράσματά της αφορούν τη 
συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 22).

Οι μορφές που μπορεί να έχει μια Ε.Δ. είναι τρεις. Η τεχνική, η οποία στηρίζεται στο 
θετικισμό και στο εμπειρικο-αναλυτικό παράδειγμα και στοχεύει τα αποτελέσματά της να έχουν 
γενικό χαρακτήρα (Grundy, 2003: 23∙ Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 95-96). Επειδή, όμως,

θεωρούμε την εκπαιδευτική πραγματικότητα πολύπλευρη και ευμετάβλητη, δεν εμπλακήκαμε σε 
μια  Ε.Δ. αυτής της μορφής. 

Η δεύτερη μορφή είναι η πρακτική, που έχει ως στόχο την πρακτική γνώση, δηλαδή θεωρία 
που προκύπτει από την εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα τροφοδοτείται από αυτήν, αλλά 
και την κατανόηση (Grundy, 2003: 25∙ Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 96). Η γνώση διαμορφώνεται 
από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μέσα από τον στοχασμό και τον διάλογο στοχεύουν στην 
αποκάλυψη της προσωπικής τους θεωρίας. Σκοπός είναι να βελτιωθεί κάποια προβληματική 
κατάσταση που έχει απασχολήσει τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και έχει αναδυθεί μέσα στο 
συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο. Βασίζεται στο ερμηνευτικό παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο η 
πραγματικότητα και η γνώση εξαρτώνται από τις νοηματοδοτήσεις των υποκειμένων που 
εμπλέκονται άμεσα σε αυτή. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία και τη συστηματική εξέταση 
της δουλειάς του, ο εκπαιδευτικός επωφελείται από την ανατροφοδότηση που του προσφέρουν οι 
κριτικοί φίλοι, εξελίσσεται και αναπτύσσεται επαγγελματικά (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 96-98). 

Τέλος, η τρίτη μορφή Ε.Δ. είναι η χειραφετική, η οποία στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή και 
ασχολείται με την ικανότητα των ατόμων και των ομάδων να ελέγχουν τη ζωή τους με υπεύθυνο 
τρόπο (Grundy, 2003: 31). Αναλύει τις κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν την πρακτική μέσα 
στη σχολική αίθουσα. Στόχος της είναι οι αλλαγές να είναι μακροπρόθεσμες και να διατηρηθούν 
ακόμα και αν τα άτομα του εκπαιδευτικού συστήματος αλλάξουν. Αυτή η μορφή Ε.Δ. βασίζεται 
στην επιστημολογία του κριτικού παραδείγματος, καθώς στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, μέσα από την αλλαγή της δομής της εκπαίδευσης και την αλλαγή του ρόλου 
των εκπαιδευτικών στον σχολικό χώρο (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 98-99).

3 Η έρευνα
Η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή της έρευνας ανήκε στην εκπαιδευτικό, η οποία

αντιμετώπιζε καθημερινά τη μειωμένη συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ (πέντε μαθητές) και Δ΄ 
τάξης (τρεις μαθητές). Η έρευνα ξεκίνησε έχοντας τη συγκατάθεση των κηδεμόνων των παιδιών 
και υλοποιήθηκε στo διθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Αμαρίου, ένα απομακρυσμένο από το 
κέντρο ημιορεινό χωριό. Αποτελεί μια πρακτική Ε.Δ., καθώς επεδίωκε την επίλυση μιας 
προβληματικής κατάστασης. Είναι, επίσης, φανερή η ποιοτική ερευνητική της διάσταση, καθώς οι 
συμμετέχοντες επεδίωκαν να βελτιώσουν τη λογική που διέπει τις πρακτικές της εκπαιδευτικού.
Την ερευνητική ομάδα αποτελούσε η εκπαιδευτικός και δύο κριτικές φίλες. 

Κύριοι στόχοι της Ε.Δ. ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και η αλλαγή των 
πρακτικών της εκπαιδευτικού, ώστε να γίνει πιο δημοκρατική, μέσα από την εφαρμογή της 
ομαδοσυνεργατικής και της βιωματικής μεθόδου στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης (Ε.Ζ) με 
παιδαγωγικό εργαλείο το θέατρο.

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να παραχθούν τα δεδομένα και 
να γίνει ο καθορισμός του προβλήματος ήταν το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού, το οποίο συνέβαλε
στη συστηματική καταγραφή των εκπαιδευτικών πρακτικών ώστε να υπάρξει προβληματισμός και 
ερμηνεία σχετικά με αυτές˙ το ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που δόθηκε από την εκπαιδευτικό 
στα παιδιά, η επιλογή του οποίου έγινε εξαιτίας κάποιων δυσκολιών στη γραπτή έκφραση λόγω της 
μικρής τους ηλικίας˙ η διακριτική παρατήρηση που πραγματοποιήθηκε από τις δύο κριτικές φίλες 
με επίσκεψή τους στο σχολείο, η οποία ήταν μη συμμετοχική προκειμένου να είναι μη 
αντιδραστική (Robson, 2007: 368)˙ η ημιδομημένη συνέντευξη που πήρε από τα παιδιά η μία από 
τις κριτικές φίλες. Στο ημερολόγιο, τη συνέντευξη και την παρατήρηση έγινε ποιοτική ανάλυση 
δεδομένων και στο ερωτηματολόγιο ποσοτική ανάλυση.

Όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων για τα αποτελέσματα της παρέμβασης, η διάρκεια 
της οποίας ήταν επτά εβδομάδες, χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο που διατηρούσε συστηματικά η 
εκπαιδευτικός και η διακριτική παρατήρηση από τις κριτικές φίλες. Η επεξεργασία των δεδομένων 
βασίστηκε στην ποιοτική μέθοδο ανάλυσης, στηριζόμενη σε θεματικές που αντιστοιχούσαν στους
στόχους που έθεσε η παρέμβαση. Αυτές αφορούσαν στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 
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μαθητές, στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, δηλαδή κατά πόσο τα παιδιά υποστήριζαν την 
άποψή τους, εξέφραζαν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους, στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης, στην καλλιέργεια υπευθυνότητας, στην ανάπτυξη θετικής αυτοεκτίμησης, στην ένταξη των 
παιδιών στην ομάδα, στην αλλαγή των πρακτικών της εκπαιδευτικού και στην καλλιέργεια της 
συνεργασίας μεταξύ των παιδιών.

Το γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων, όπως 
το ερωτηματολόγιο, δεν αλλοίωσε τον ποιοτικό χαρακτήρα της έρευνας, καθώς η γνώση που 
παράχθηκε αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν αποσκοπούσε στην ανεύρεση γενικεύσεων 
που θα εξηγούσαν ή θα προέβλεπαν συμπεριφορές σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια.

3.1 Εντοπισμός και καθορισμός προβλήματος
Στο αρχικό στάδιο της Ε.Δ., αυτό του εντοπισμού του προβλήματος, πραγματοποιήθηκαν 

διεξοδικές συζητήσεις με τις κριτικές φίλες στις οποίες η εκπαιδευτικός εξηγούσε αναλυτικά πώς 
βίωνε το πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ρόλος των κριτικών φίλων ήταν πολύτιμος, 
καθώς την εμπλούτισαν μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική 
θεωρία σχετικά με το τι σημαίνει συμμετοχή των μαθητών, προβληματίζοντας και οδηγώντας την 
εκπαιδευτικό σε διαδικασία στοχασμού και στη συνειδητοποίηση της άρρητης θεωρίας της. 
Σύμφωνα με την άρρητη εκπαιδευτική θεωρία, ό,τι λάμβανε χώρα μέσα στη σχολική τάξη οριζόταν 
ως αλληλεπίδραση και επικοινωνία, αφού η εκπαιδευτικός προσπαθούσε καθημερινά να ανιχνεύσει 
τις αντιδράσεις των παιδιών. Η επικοινωνία, όμως, αυτή και κατ΄ επέκταση η συμμετοχή, οριζόταν 
κυρίως ως ανύψωση του χεριού των μαθητών προκειμένου να απαντήσουν είτε σωστά είτε 
λανθασμένα σε κάποια ερώτηση σχετική με το μάθημα. Η εκπαιδευτικός παρόλο που πίστευε ότι 
ήταν αρκετά δημοκρατική μέσα στην τάξη, δίνοντας αυτήν την νοηματοδότηση στον όρο 
συμμετοχή, χωρίς να το συνειδητοποιεί, περιόριζε τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες με 
γνωστικό προσανατολισμό.

Στο τέλος των συζητήσεων η συμμετοχή ορίστηκε ως η εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικές με την καθημερινή τους πρακτική στην τάξη (Αυγητίδου, 2014: 103). 
Επομένως, στόχος της Ε.Δ. ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών. Δυο παραδείγματα που 
στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών όπως την ορίσαμε, είναι η έκφραση της γνώμης τους για 
θέματα που αφορούν εκδηλώσεις όπως τις σχολικές γιορτές, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, την
επιλογή των θεμάτων που θα επεξεργαστούν στην Ε.Ζ. αλλά και σε άλλα μαθήματα.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην παραγωγή δεδομένων-προτιμούμε να χρησιμοποιούμε 
αυτό τον όρο, καθώς πρόκειται για έρευνα ποιοτικής φύσης- προκειμένου να δούμε πώς βιώνουν 
και τα ίδια τα παιδιά την προβληματική κατάσταση που εντόπισε η εκπαιδευτικός, μέσα από το 
ερωτηματολόγιο που τους έδωσε η ίδια, από την παρατήρηση μιας συνηθισμένης σχολικής ημέρας 
εντός της τάξης αλλά και στα διαλείμματα και από τις συνεντεύξεις που πήρε από τα παιδιά η μία 
από τις κριτικές φίλες. Ακόμη παράχθηκαν δεδομένα και από το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού, το 
οποίο συνέβαλε στον εντοπισμό των πετυχημένων και αποτυχημένων πρακτικών και στην ερμηνεία 
τους.

Κρίθηκε απαραίτητη αυτή η αρχική έρευνα προτού προχωρήσουμε στη φάση του σχεδιασμού 
της παρέμβασης, ώστε να ανιχνευθούν και οι απόψεις των μαθητών που εμπλέκονταν στην 
συγκεκριμένη κατάσταση. Από τα δεδομένα προέκυψε, πως τα παιδιά θεωρούσαν ότι τις 
περισσότερες φορές τις αποφάσεις έπαιρνε η δασκάλα και μόνο μερικές φορές αποφάσιζαν 
συλλογικά μέσα από συζήτηση. Ακόμη, εντοπίστηκε πως τα παιδιά ήταν αρκετά συνεσταλμένα, 
καθώς ένας από τους λόγους που δε συμμετείχαν ήταν γιατί ντρέπονταν ή φοβούνταν τις 
αντιδράσεις των άλλων παιδιών εάν έλεγαν κάτι το οποίο ίσως να ήταν λανθασμένο. Σε καμία, 
όμως, περίπτωση δεν προέκυψε φόβος απέναντι στη δασκάλα. Επίσης, παρατηρήθηκε πως δεν 
υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ των παιδιών, πως προτιμούσαν ποικιλία όσον αφορά τις μορφές 
εργασίας απορρίπτοντας τον μονόλογο και πως επιθυμούσαν να εντάξουν στη σχολική ζωή τη 
μουσική, τη φυσική αγωγή, τη ζωγραφική, περισσότερες συζητήσεις, κατασκευές, παραμύθια. 

Τέλος, διαπιστώθηκε πως χρειάζονταν βελτίωση οι πρακτικές της εκπαιδευτικού ώστε να γίνουν
πιο δημοκρατικές.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω και μέσα από τη συζήτηση και την επισκόπηση 
της βιβλιογραφίας, αποφασίστηκε η δράση να έχει ως δεύτερο στόχο την αλλαγή των πρακτικών 
της εκπαιδευτικού, ώστε να γίνει πιο δημοκρατική και να αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας στα 
παιδιά.

Όσον αφορά στον πρώτο στόχο, αυτόν της συμμετοχής των παιδιών, οδηγηθήκαμε στη 
στήριξη της μελλοντικής δράσης στην εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων μάθησης, καθώς η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κυρίως μέσω των διαδικασιών που ακολουθεί, ενεργοποιεί τη 
μαθητική συμμετοχή, δημιουργεί κλίμα ενθάρρυνσης, αποδοχής και αυτοπεποίθησης, ευνοεί την 
έκφραση διαφορετικών απόψεων-που ενδεχομένως ενώπιον του συνόλου της τάξης να μην 
εκδηλώνονταν- οδηγεί στην ουσιαστική επικοινωνία, στην ανάπτυξη και βελτίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων και στην επίλυση των αντιπαραθέσεων (Ματσαγγούρας, 2004: 152∙
Shunk, 2009: 367).

Τέλος, προκειμένου να δείξουμε έμπρακτα στα παιδιά ότι λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους 
και ότι είναι σημαντικό να την εκφράζουν, εντάξαμε στη δράση που ακολούθησε αντικείμενα της 
προτίμησής τους. Έτσι, επιχειρήσαμε να κάνουμε τη διδασκαλία πιο βιωματική, με την ένταξη 
ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιού, μουσικής, γυμναστικής και εποπτικών μέσων 
διδασκαλίας.

3.2 Σχεδιασμός παρέμβασης
Η παρέμβαση αποφασίστηκε να εφαρμοστεί στην Ε.Ζ., καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

κομμάτι της σχολικής ζωής, το οποίο κινείται πέρα από τα όρια που επιβάλλει το Α.Π., παρέχει 
μεγαλύτερη ελευθερία στο δάσκαλο και τους μαθητές σε σύγκριση με άλλα γνωστικά αντικείμενα 
και συνδέει τη βασική γνώση με τα ενδιαφέροντα και τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής των 
παιδιών. Έτσι, η σχολική γνώση αποκτά νόημα και τα παιδιά επιδιώκουν να συμμετέχουν πιο 
ενεργά (Χρυσαφίδης, 2009: 28∙ Ματσαγγούρας, 2003: 95-107). Ακόμα, ευνοεί την εκδήλωση της 
δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης για την επίλυση αυθεντικών προβληματικών 
καταστάσεων που αφορούν τους μαθητές. 

Η βιωματική μάθηση, η συνεργασία και οι συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση 
διαφορετικών απόψεων αλλά και κλίσεων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της Ε.Ζ., όπως αυτά 
παρουσιάζονται στον Οδηγό προς του δασκάλους για την εφαρμογή της Ε.Ζ. (2001) του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Θεωρήσαμε, λοιπόν, πως αυτά τα χαρακτηριστικά θα συνέβαλαν στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών και στη μείωση της εξουσίας της εκπαιδευτικού, που 
αποτελούν βασικούς στόχους της παρούσας Ε.Δ. Τέλος, επιλέξαμε αυτή τη ζώνη γιατί αποτελεί το 
κατάλληλο πλαίσιο, στο οποίο η εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει νέες μεθόδους ώστε να 
βελτιώσει την διδακτική πρακτική της (Δάλκος, 2001: 130).

Ως κύριο παιδαγωγικό εργαλείο της παρέμβασής μας επιλέχθηκε το θέατρο, καθώς αποτελεί
μια δουλειά συλλογική και πειθαρχημένη. Μέσα από την επιλογή και τη σύνθεση δραματικού 
κειμένου, τις διαδικασίες προετοιμασίας, τις πρόβες και τη θεατρική παράσταση, εντός των ορίων 
της εκπαιδευτικής μονάδας, εκπληρώνονται εκπαιδευτικοί σκοποί (Γραμματάς, 2011: 13) σχετικοί 
με την ενίσχυση της συμμετοχής, όπως είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων έκφρασης της σκέψης και 
των συναισθημάτων, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας και της 
εξοικείωσης με την ομαδική εργασία. Όλα αυτά συνάδουν με τη σημασία που δόθηκε στον όρο 
συμμετοχή. 

Η εκπαιδευτικός, λοιπόν, με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων πρότεινε στα παιδιά να 
ασχοληθούν με την προετοιμασία μιας παιδικής θεατρικής παράστασης. Τα παιδιά άλλα σε 
μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό έδειξαν χαρά και ενθουσιασμό. Επειδή η απόφαση για το 
θέμα που θα μας απασχολούσε στην Ε.Ζ. τον επόμενο ενάμιση μήνα ήταν ομόφωνη, άρχισαν να 
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Τέλος, διαπιστώθηκε πως χρειάζονταν βελτίωση οι πρακτικές της εκπαιδευτικού ώστε να γίνουν
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μεγαλύτερη ελευθερία στο δάσκαλο και τους μαθητές σε σύγκριση με άλλα γνωστικά αντικείμενα 
και συνδέει τη βασική γνώση με τα ενδιαφέροντα και τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής των 
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δημιουργούνται συνθήκες  εμπλοκής των μαθητών,  ώθησής τους στην ανάληψη ευθυνών και στον 
καταμερισμό ατομικών και συλλογικών καθηκόντων.

3.3 Σκοποί παρέμβασης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της παρέμβασης ήταν αφενός, η ενίσχυση της συμμετοχής 

των μαθητών και αφετέρου, η αλλαγή των πρακτικών της εκπαιδευτικού, ώστε να γίνει πιο 
δημοκρατική και να αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας στα παιδιά. Προκειμένου, όμως, να 
επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί ήταν απαραίτητη η δημιουργία νέων συνθηκών μέσα στη σχολική 
τάξη μέσα από την επίτευξη κάποιων επιμέρους στόχων. Ένας από αυτούς ήταν η σύνδεση της 
βασικής γνώσης με πραγματικές καταστάσεις της ζωής του παιδιού για να αποκτήσει νόημα η 
σχολική γνώση και να ενεργοποιηθούν τα κίνητρά του. Έννοιες σχετικές με το αρχαίο και 
σύγχρονο θέατρο ως μέρος του πολιτισμού μας, θα προσεγγίζονταν πιο βιωματικά και θα 
συνδέονταν άμεσα με όσα θα γίνονταν στην πράξη. 

Αξιοποιώντας το σχολικό θέατρο, στοχεύσαμε στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας 
αλλά και της διαλεκτικής αντιπαράθεσης όλων των μελών της τάξης, καθώς οι οχτώ μαθητές,
ενεπλάκησαν σε διαδικασίες επιλογής παραμυθιού, προσθαφαίρεσης ρόλων ανάλογα με τις 
επιθυμίες τους και σύνθεσης θεατρικού κειμένου που θα ταίριαζε απόλυτα στις δικές τους
ικανότητες και προσδοκίες. 

Μέσα από την παρέμβαση έγινε προσπάθεια να εκδηλωθούν τα ταλέντα των παιδιών, για 
παράδειγμα στις μιμήσεις και στην μουσική, αλλά και σε δεξιότητες κατασκευής και σύνθεσης του 
σκηνικού, που δεν θα αναδεικνύονταν στην παραδοσιακή διδασκαλία. Επιδιώχθηκε η ανάπτυξη 
θετικής αυτοεκτίμησης ειδικά σε αδύνατους μαθητές, ώστε να αποκτήσουν θάρρος και να μην 
ντρέπονται να πουν τη γνώμη τους μέσα στην ομάδα. 

Μέσα από τις πρόβες και τη συνολική οργάνωση της παράστασης, οι οποίες αποτελούν 
συλλογική μορφή συστηματοποιημένης δράσης, επιδιώχθηκε τα παιδιά να υποστηρίξουν τη γνώμη 
τους με δυναμικό και πειστικό τρόπο απέναντι στην ομάδα, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία 
και κατανομή των ρόλων με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιδιώχθηκε, δηλαδή, η 
ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Επίσης, στοχεύσαμε στη μείωση των εξουσιών της εκπαιδευτικού και στον επιμερισμό
αρμοδιοτήτων στα παιδιά κάτι που θα οδηγούσε στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας. Η 
εθελοντική ανάληψη και η ένωση των επιμέρους έργων που είχαν αναλάβει τα παιδιά (π.χ. στις 
πρόβες ή στη σύνθεση σκηνικού) σε ένα συνολικό έργο, θα εξασφάλιζε υψηλό βαθμό 
αλληλεξάρτησης (Ματσαγγούρας, 2004: 168). Αυτή η αλληλεξάρτηση ήταν απαραίτητη για να 
καλλιεργήσουν τα παιδιά δεξιότητες συνεργασίας. 

Όλες αυτές οι πρακτικές, επιδίωκαν την αύξηση της συμμετοχής των παιδιών στη μαθησιακή 
διαδικασία, μέσα από την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης καθώς και  
περισσότερων δημοκρατικών διαδικασιών στη διδακτική πράξη.  

3.4 Αποτελέσματα της παρέμβασης
Από την ανάλυση του ημερολογίου της εκπαιδευτικού και των παρατηρήσεων που 

πραγματοποίησαν οι κριτικές φίλες μετά το τέλος του σχεδίου παρέμβασης, διαπιστώθηκε 
βελτίωση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί αρχικά. Η εκπαιδευτικός εμπλούτισε τη 
διδασκαλία της με περισσότερες ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες αυξάνοντας
έτσι, το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Επίσης, άρχισε να χρησιμοποιεί 
δημοκρατικότερες μεθόδους όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων. Ο ρόλος της, γενικά, έγινε
υποβοηθητικός παρέχοντας προτάσεις, νύξεις ή στρατηγικές, επιτρέποντας αλλά και 
ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να στηρίζουν σε επιχειρήματα τις 
επιλογές τους και να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για ζητήματα της σχολικής ζωής.

Παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε το επίθετο «συνεσταλμένα» προκειμένου να περιγραφεί ο 
χαρακτήρας των παιδιών, όπως αυτός παρατηρήθηκε στα πρώτα στάδια της Ε.Δ., καθώς στην 

καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, δεν εξέφραζαν τις ιδέες και τις σκέψεις τους, πιθανόν λόγω 
ανασφάλειας, έλλειψης αυτοπεποίθησης, αλλά και μη ανάληψης πρωτοβουλιών. Με την 
ολοκλήρωση της παρέμβασης το χαρακτηριστικό αυτό των παιδιών άλλαξε. Σε αυτό συνέβαλαν 
από τη μια πλευρά η δύναμη του θεάτρου, που ενίσχυσε την αυτοέκφραση των παιδιών, έδωσε
διέξοδο στην έκφραση των συναισθημάτων τους, εξωτερίκευσε την ενέργεια και τη φαντασία τους 
και αύξησε την αυτοπεποίθησή τους και από την άλλη πλευρά η ύπαρξη ενός σκοπού, δηλαδή, η 
πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης, που έδωσε νόημα στις δραστηριότητες που 
οργανώθηκαν.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εντοπίστηκε βελτίωση από την παρέμβαση, είναι στις σχέσεις 
συνεργασίας που άρχισαν να αναπτύσσονται μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα, το ένα παιδί 
ενθάρρυνε το άλλο όποτε χρειαζόταν και τις περισσότερες φορές που χρειάστηκε να συνεργαστούν 
το έκαναν με ευχάριστη διάθεση. Επίσης, άρχισαν να ενθαρρύνουν και όσα παιδιά 
εξακολουθούσαν να έχουν μια συστολή κάτι που αποδεικνύει πως άρχισαν να «δένουν» ακόμη 
περισσότερο σαν ομάδα. Γενικά, η παρέμβαση μετέβαλε το κλίμα της τάξης και έτσι τα παιδιά 
έπαψαν να είναι τόσο συνεσταλμένα, όσο ήταν τους πρώτους δύο μήνες της σχολικής χρονιάς, 
δηλαδή, το διάστημα πριν ξεκινήσει η παρέμβαση. 

Ωστόσο, τα παραπάνω σημεία βελτίωσης αφορούσαν σε επτά από τα οκτώ παιδιά που 
συμμετείχαν στην Ε.Δ.. Συγκεκριμένα, μια μαθήτρια συνέχισε να δυσκολεύεται να αιτιολογήσει τις 
επιλογές της και δεν έκανε συχνά προτάσεις για τα ζητήματα που προέκυπταν. Εδώ αναδεικνύεται 
η σπειροειδής διάσταση της Ε.Δ., καθώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος κύκλος 
εστιασμένος σε αυτήν την περίπτωση παιδιού, ώστε σε πρώτο στάδιο να ενισχυθεί η συμμετοχή 
της, εφόσον αυτό δεν επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό από την πρώτη παρέμβαση, αλλά και οι 
ακαδημαϊκές της επιδόσεις, οι οποίες είναι εξίσου χαμηλές. Επίσης, ένας ακόμα κύκλος δράσεων 
θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αξιοποιώντας την ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση και τις 
δημοκρατικές διαδικασίες, εκτεινόμενος αυτή τη φορά όχι μόνο στην Ε.Ζ. αλλά και στη Μελέτη 
του Περιβάλλοντος.

4 Συμπεράσματα
Η Ε.Δ. που πραγματοποιήθηκε ήταν πρακτική, καθώς στόχευε στην παραγωγή πρακτικής 

γνώσης και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της δεν ήταν η διατύπωση 
συμπερασμάτων με καθολική ισχύ. Η γνώση, δηλαδή, που παράχθηκε θεωρείται τοπική και 
αντιστοιχεί στη μοναδική πραγματικότητα της συγκεκριμένης σχολικής τάξης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, πως καθ’ όλη τη διάρκεια της Ε.Δ. η ομάδα συνεργάστηκε
ουσιαστικά και μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης. Ο ρόλος των κριτικών φίλων ήταν υποστηρικτικός 
και συμβουλευτικός καθώς μέσα από τη συζήτηση και την επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
διευκόλυναν αλλά και έθεσαν σε κατάσταση προβληματισμού την εκπαιδευτικό, οδηγώντας την 
στη συνειδητοποίηση της άρρητης θεωρίας της και σε συνεχή αναστοχασμό της δράσης της. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει πως το πρόβλημα της μη συμμετοχής 
των παιδιών οφειλόταν κατά ένα βαθμό και στην ίδια. Οδηγήθηκε, δηλαδή, σε αυτοαξιολόγηση της 
καθημερινής διδακτικής πρακτικής της.

Επομένως, η Ε.Δ. μέσα από τη συνειδητοποίηση των άρρητων πεποιθήσεων, την αναζήτηση 
πληροφοριών για το εκάστοτε πρόβλημα, τη σύνδεση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο και 
τον αναστοχασμό, βοηθούν κάθε εκπαιδευτικό να μην μένει παθητικός. Η υπεύθυνη και ενεργητική 
στάση απέναντι σε οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση συναντήσει του χαρίζει το αίσθημα της 
αισιοδοξίας και ενισχύει τον επαγγελματισμό του.

Μέσα, λοιπόν, από την παρούσα εισήγηση έγινε προσπάθεια να δοθεί έμφαση όχι μόνο στα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης Ε.Δ, αλλά στη σπουδαιότητα του συνεχούς αναστοχασμού που 
αυτή η μεθοδολογία εμπεριέχει καθώς και της ανάληψης ρόλου ερευνητή από τον εκπαιδευτικό 
όσον αφορά στην αξιολόγηση του διδακτικού του έργου και στην προσπάθεια βελτίωσης των 
εκπαιδευτικών του πρακτικών.
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Αποτίμηση του επιμορφωτικού έργου του σχολικού συμβούλου.

Απόψεις εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων: Ποιοτική προσέγγιση

Μαρία Ι. Καδιανάκη
mariakad@her.forthnet.gr
Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εστιάζει στο επιμορφωτικό έργο του σχολικού συμβού-

λου, υπεύθυνου για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών, για την επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Βασικό σκοπό της έρευνας 
αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβού-
λων σε σχέση με το επιμορφωτικό έργο τους. Για την επίτευξη του σκοπού επιλέχθη-
κε η ποιοτική προσέγγιση μέσω της ημιδομημένης συνέντευξης, με στόχο να φωτι-
στούν ποικίλες πλευρές της πραγματικότητας σε ότι αφορά το σχολικό σύμβουλο, το 
επιμορφωτικό του έργο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως επιμορφωτής αλλά και 
τα προβλήματα των επιμορφωνόμενων. Κύριο εύρημα της έρευνας είναι ότι και οι 
δύο πλευρές ομόφωνα συμφωνούν ότι ο σημαντικότερος ρόλος του σχολικού συμ-
βούλου είναι ο επιμορφωτικός. Επίσης, δηλώνουν ομόφωνα ότι οι εκπαιδευτικοί α-
ντιμετωπίζουν τους σχολικούς συμβούλους με καχυποψία και προκαταλήψεις, γεγο-
νός που οφείλεται στο ότι τους βλέπουν ως υποψήφιους αξιολογητές. Συμπερασματι-
κά, διαφαίνεται η σημαντικότητα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, της διερεύνησης 
των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, αλλά και τα εμπόδια – προβλήματα 
που δημιουργούνται εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος από τη μεριά της Πολιτείας 
για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, αλλά και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών. 

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός Σύμβουλος, επιμόρφωση, εκπαιδευτικός, αξιολόγηση 

1 Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο το έργο του Σχολικού Συμβούλου

(ΣΣ) είναι αρκετά σύνθετο και σχετίζεται με τους εξής τομείς: του διαχειριστή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, του προγραμματιστή του εκπαιδευτικού έργου, του συντο-
νιστή του εκπαιδευτικού έργου, του επιμορφωτή των εκπαιδευτικών και του αξιολο-
γητή του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Για να ανταποκριθεί σε καθέ-
να από τους πέντε τομείς ο σχολικός σύμβουλος θα πρέπει να επιτελέσει ένα αντί-
στοιχο επιμορφωτικό ρόλο ( βλ. Διάγραμμα 1). Το σύνολο των καθηκόντων και αρ-
μοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου έχει τη φύση επιμορφωτικής δράσης που δεν 
συνδέεται αποκλειστικά με αυτό που ονομάζεται «επιμόρφωση εκπαιδευτικών» (Πή-
λιουρας, 2011:17∙ Καδιανάκη, 2014:95). 
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Διάγραμμα 1:
Η αλληλεπίδραση των ρόλων του Σχολικού Συμβούλου ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Για παράδειγμα, στο άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης του 2002 (ΦΕΚ1340 
τ.Β)΄ που αφορά «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με
τους εκπαιδευτικούς» και σχετίζεται με τη λειτουργία της καθοδήγησης και της στήρι-
ξης των εκπαιδευτικών, αναφέρεται: «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι (…) εξετάζουν, με τους 
εκπαιδευτικούς θέματα επίδοσης και αξιολόγησης μαθητών (…) καθοδηγούν τους εκ-
παιδευτικούς για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας τους με τους γονείς και τους μαθητές».
Για να επιτελέσουν αυτόν το ρόλο οι σχολικοί σύμβουλοι θα πρέπει να λειτουργή-
σουν συγχρόνως και ως καθοδηγητές-υποστηρικτές αλλά και ως επιμορφωτές.

2 Επιμορφωτικό έργο Σχολικού Συμβούλου 
Το βασικό καθήκον του Σχολικού Συμβούλου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτι-

κών στην εκπαιδευτική περιφέρειά του, περιλαμβάνει:
 την ανάληψη πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφω-

τικών προγραμμάτων
 τον συντονισμό και καθοδήγηση της επιμόρφωσης σε επίπεδο σχολικής μονά-

δας για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς
 την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του έργου τους και κατά 

την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτομιών στη δι-
δακτική πράξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Προγράμματα Σπουδών

 τη συμμετοχή του σε προγράμματα επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευ-
τικών, που διοργανώνει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. μέσω των Π.Ε.Κ. τόσο στην αρχή όσο 
και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Υποστηρίζεται δε, ότι ο ΣΣ μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εξελιχθεί 
ως παιδαγωγός, οργανώνοντας και υλοποιώντας προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρ-
φωσης, όπου ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει νέες μεθόδους 
διδασκαλίας και στη συνέχεια να τις εφαρμόσει στην τάξη του με την καθοδήγηση 
κάθε φορά του Σχολικού Συμβούλου (Καράμηνας, 2013:34). Προσπαθώντας ο Σχο-
λικός Σύμβουλος να καλύψει όλους τους παραπάνω ρόλους, διαμορφώνει μια πλήρη 
εικόνα για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και συνεπώς έχει την πιο 
ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για τα σχολεία της Περιφέρειας του. Εφόσον υπηρε-
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Διάγραμμα 1:
Η αλληλεπίδραση των ρόλων του Σχολικού Συμβούλου ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
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εκπαιδευτικούς θέματα επίδοσης και αξιολόγησης μαθητών (…) καθοδηγούν τους εκ-
παιδευτικούς για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας τους με τους γονείς και τους μαθητές».
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τικών, που διοργανώνει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. μέσω των Π.Ε.Κ. τόσο στην αρχή όσο 
και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Υποστηρίζεται δε, ότι ο ΣΣ μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εξελιχθεί 
ως παιδαγωγός, οργανώνοντας και υλοποιώντας προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρ-
φωσης, όπου ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει νέες μεθόδους 
διδασκαλίας και στη συνέχεια να τις εφαρμόσει στην τάξη του με την καθοδήγηση 
κάθε φορά του Σχολικού Συμβούλου (Καράμηνας, 2013:34). Προσπαθώντας ο Σχο-
λικός Σύμβουλος να καλύψει όλους τους παραπάνω ρόλους, διαμορφώνει μια πλήρη 
εικόνα για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και συνεπώς έχει την πιο 
ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για τα σχολεία της Περιφέρειας του. Εφόσον υπηρε-

τεί με συνέπεια το ρόλο του, γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη, 
ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού, τι προτεραιότητες και πού πρέπει να 
δοθούν, τι δράσεις πρέπει να αναληφθούν. Αυτό συνεπάγεται ότι αυτή η γνώση των 
Σχολικών Συμβούλων θα πρέπει να αξιοποιείται από όλες τις δράσεις που σχετίζονται 
με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Πήλιουρας, 2011:16). 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το επιμορφωτικό έργο των Σχολικών Συμβού-
λων δεν υποστηρίζεται διοικητικά, οικονομικά και επιστημονικά σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Επίσης, δεν συμμετέχουν στον κεντρικό προγραμματισμό επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων και δεν έχουν δυνατότητες θεσμοθετημένης συνεργασίας με τα 
Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.. (Κατσαρού, Δεδούλη, 2008:93). Αν διαμορφωθεί ένα υποστηρι-
κτικό περιβάλλον από την πλευρά της πολιτείας, ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να 
συνεισφέρει αποτελεσματικά στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής ανά-
πτυξης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με κέντρο το σχολείο, 
εφόσον μόνο οι δράσεις των Σχολικών Συμβούλων φτάνουν σε όλους τους εκπαιδευ-
τικούς της σχολικής μονάδας, πράγμα που δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό με τις άλλες 
θεσμοθετημένες μορφές επιμόρφωσης (Πήλιουρας, 2011:18). Επίσης μπορεί να πρω-
τοστατήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για ανάπτυξη συμπράξεων σχολείων, δι-
κτύων εκπαιδευτικών, κοινοτήτων μάθησης και πράξης αξιοποιώντας εποικοδομητι-
κά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Κατσαρού, Δεδούλη, 
2008:93∙ Καράμηνας, 2013:34).

Το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού Συμβούλου απαιτεί να είναι όχι μόνο επι-
μορφωτής αλλά και ενορχηστρωτής επιμορφώσεων, διαμεσολαβητής μεταξύ των 
σχολικών μονάδων και των θεσμοθετημένων μορφών επιμόρφωσης, πολύ καλός 
γνώστης των επιμορφωτικών αναγκών της Περιφέρειάς του. Τέλος, ο Σχολικός Σύμ-
βουλος πρέπει να είναι και αξιολογητής του αντίκτυπου των επιμορφωτικών δράσεων 
στους άμεσα (εκπαιδευτικούς) και στους έμμεσα (μαθητές) επωφελούμενους. Άρα ο 
Σχολικός Σύμβουλος είναι αποτελεσματικός όταν επιτυγχάνει τους στόχους του ρό-
λου του, όταν είναι μαζί με τους εκπαιδευτικούς και μέσα στο σχολείο (Πήλιουρας, 
2011:18).
 

3 Ταυτότητα της έρευνας

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον Mάιο του 2013 
έως τον Ιούνιο του 2013, χαρακτηρίζεται επισκόπηση πεδίου, και ως ερευνητικό εργα-
λείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη . Είναι δε μέρος μιας μεγαλύτερης 
έρευνας όπου συλλέχθηκαν και ποσοτικά δεδομένα, στην παρούσα εισήγηση παρου-
σιάζονται μόνο τα ποιοτικά. Σε σχέση με τις ημιδομημένες συνεντεύξεις λήφθηκαν 
συνολικά 6 συνεντεύξεις τρεις από Σχολικές Συμβούλους και τρεις από εκπαιδευτικούς 
ΠΕ70 (1 γυναίκα, 2 άντρες). 

3.1 Σκοπός και Στόχοι της έρευνας
Βασικό σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών 

και σχολικών συμβούλων σε σχέση με το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού Συμβού-
λου. Ο σκοπός αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία, εφόσον ο Σχολικός Σύμβουλος είναι 
υπεύθυνος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κατά την αυτοαξιολόγησή του 
πρέπει να έχει συγκεκριμένα κριτήρια για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την απο-
τίμηση του επιμορφωτικού έργου του (Καδιανάκη, 2006:591). Συνακόλουθα, η ανά-
πτυξη και η εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης από τον ίδιο το Σχολικό Σύμ-
βουλο για το έργο του, αποτελεί βασικό κριτήριο της επάρκειας και της αποτελεσμα-
τικότητάς του στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης τόσο στο θεωρητικό όσο και στο 
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εφαρμοσμένο επίπεδο. Συνδέεται δε με την επαγγελματική του ανάπτυξη και την αύ-
ξηση της αποτελεσματικότητας του έργου του (Ανδρεαδάκης, Καδιανάκη, 2001:735).

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω καίρια ερωτή-
ματα που αφορούν το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού Συμβούλου:

– Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού 
Συμβούλου;

– Πώς αντιλαμβάνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι το επιμορφωτικό τους έργο;
 

3.2Περιγραφή ημιδομημένης συνέντευξης
Στην προσπάθεια να συλλεχθούν ποιοτικά δεδομένα για τη διερεύνηση των α-

πόψεων εκπαιδευτικών και ΣΣ για το επιμορφωτικό έργο του ΣΣ, χρησιμοποιήθηκε 
ως εργαλείο η ημιδομημένη συνέντευξη η οποία διαθέτει το πλεονέκτημα της ευελι-
ξίας από την πλευρά του ερευνητή κατά τη διαδικασία λήψης της (Mishler, 1996:55).

Στις ημιδομημένες συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας τέθηκαν οι ίδιες σχεδόν 
ερωτήσεις, βασικές και εναλλακτικές, και ακολουθήθηκε η ίδια σειρά ερωτήσεων σε 
όλους τους ερωτώμενους, με στόχο να μειωθούν οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο 
τίθενται οι ερωτήσεις αλλά και για να γίνει σύγκριση των απαντήσεων των δύο κατη-
γοριών συνεντευξιαζόμενων.

Τα ερωτήματα αφορούν:  το πρώτο ερώτημα το ρόλο του ΣΣ, το δεύτερο τα 
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ΣΣ, τα καθήκοντα , τα εμπόδια και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει και τις αιτίες τους, τα κριτήρια του ΣΣ ώστε να χαρακτηριστεί κα-
λός επιμορφωτής, την αξιολόγηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του, τη διε-
ρεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, την αυτοαξιολόγηση του 
ΣΣ ως επιμορφωτή τις απόψεις και προσδοκίες τους από την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών. 

4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων Σχολικών Συμβούλων 
και εκπαιδευτικών

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων ΣΣ
και εκπαιδευτικών σε πίνακες με στόχο να διαπιστωθούν τα κύρια σημεία σύγκλισης 
ή απόκλισης των απόψεων των δύο ομάδων.

Αρχικά, η κάθετη παρουσίαση αφορά τις δύο ομάδες ξεχωριστά, όπου σε ένα 
πίνακα παρατίθενται όλες οι απαντήσεις στα βασικά και εναλλακτικά ερωτήματα των 
υποκειμένων, ώστε να είναι εύκολο για τον αναγνώστη να διαπιστώσει αμέσως τις 
απαντήσεις των μελών της ομάδας στα ερωτήματα.

4.1 Απαντήσεις Σχολικών Συμβούλων (κάθετη παρουσίαση)
Από τη μελέτη των απαντήσεων των Σχολικών Συμβούλων που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 1 διαπιστώνεται ομοφωνία σε μία μόνο ερώτηση και μάλιστα στην πρώ-
τη από τις επτά της συνέντευξης. Οι τρεις ΣΣ συμφωνούν ότι ο πιο σημαντικός ρόλος 
που καλούνται να επιτελέσουν είναι ο επιμορφωτικός.

Στη συνέχεια, κάποιες φορές ταυτίζονται ανά δύο (συγκεκριμένα σε 5 σημεία), 
αλλά στην πλειονότητά τους οι απαντήσεις που δίνουν είναι διαφοροποιημένες. Πιο 
συγκεκριμένα, σε σχέση με τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Σχολικός Σύμβου-
λος για να επιτελέσει σωστά το ρόλο που δήλωσαν στην παραπάνω ερώτηση, δύο απ’ 
τις τρεις Σχολικές Συμβούλους επισημαίνουν την άριστη και διευρυμένη επιστημονι-
κή κατάρτιση, αλλά και ότι ο Σχολικός Σύμβουλος πρέπει να είναι «χαρισματικός 
στην επικοινωνία». Η τρίτη σύμβουλος αναφέρει μόνο ένα προσόν: «Πρώτ’ απ’ όλα 

πρέπει να έχει επιμορφωθεί για να γίνει Σχολικός Σύμβουλος». Άλλα προσόντα που 
αναφέρονται είναι τα τυπικά, η συνεχής επιμόρφωση του Σχολικού Συμβούλου, η εν-
συναίσθηση, η εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην υλοποίηση επιμορφωτι-
κών δραστηριοτήτων. 

Πίνακας 1
Κάθετη παρουσίαση των απαντήσεων των Σχολικών Συμβούλων σε  ερωτήματα της συνέντευξης

4.2 Απαντήσεις εκπαιδευτικών (κάθετη παρουσίαση)
Από τη μελέτη των απαντήσεων των εκπαιδευτικών μέρος των οποίων  παρου-

σιάζονται στον πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ολοφάνερη ομοφωνία και 
στους τρεις εκπαιδευτικούς σε καμία από τις 7 ερωτήσεις, της συνέντευξης. Εξαίρεση 
αποτελεί η πρώτη ερώτηση, εφόσον ο εκπαιδευτικός (4ηΕΚ) δηλώνει ότι ρόλος του 
ΣΣ είναι να τον βοηθήσει να μάθει. Άρα μπορεί να γίνει δεκτό ότι θεωρεί ως σημα-
ντικό ρόλο αυτόν του επιμορφωτή, ρόλο που δηλώνουν και οι άλλοι δύο εκπαιδευτι-
κοί, οι οποίοι όμως συμπληρώνουν και τον καθοδηγητικό ρόλο. Να σημειωθεί ότι η 
έκφραση: «να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό» υπάρχει και στις τρεις απαντήσεις των εκ-
παιδευτικών που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις.

Σε σχέση με την τελευταία επιμορφωτική δραστηριότητα (Πίν.2, ερώτημα 5)
που παρακολούθησαν από το Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας τους οι δύο από 
τους τρεις κάνουν αρνητικά σχόλια, εφόσον η επιμόρφωση ήταν θεωρητική, «διεκπε-
ραιωτική συνάντηση» (5ηΕΚ). Η τρίτη εκπαιδευτικός, αν και τονίζει ότι η συνάντηση 
που παρακολούθησε δεν αποτελεί κανόνα ή κριτήριο για τις προηγούμενες, ομολογεί 
ότι ήταν «ότι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια». Δηλώνει ότι είχε απαιτήσεις, ε-
πειδή το θέμα ήταν προσφιλές σ’ αυτήν, αλλά οι προσδοκίες της ικανοποιήθηκαν, 
άρα μπορεί να αισιοδοξεί «ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της παρούσας κατάστα-
σης» (6ηΕΚ).

Στο ερώτημα που ζητά από τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν τον εαυτό 
τους ως επιμορφωνόμενο, δηλώνουν πώς νιώθουν ανάλογα με την περίσταση, όμως 
και οι τρεις περιγράφουν ένα συναίσθημά τους: 
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ραιωτική συνάντηση» (5ηΕΚ). Η τρίτη εκπαιδευτικός, αν και τονίζει ότι η συνάντηση 
που παρακολούθησε δεν αποτελεί κανόνα ή κριτήριο για τις προηγούμενες, ομολογεί 
ότι ήταν «ότι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια». Δηλώνει ότι είχε απαιτήσεις, ε-
πειδή το θέμα ήταν προσφιλές σ’ αυτήν, αλλά οι προσδοκίες της ικανοποιήθηκαν, 
άρα μπορεί να αισιοδοξεί «ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της παρούσας κατάστα-
σης» (6ηΕΚ).

Στο ερώτημα που ζητά από τους εκπαιδευτικούς να περιγράψουν τον εαυτό 
τους ως επιμορφωνόμενο, δηλώνουν πώς νιώθουν ανάλογα με την περίσταση, όμως 
και οι τρεις περιγράφουν ένα συναίσθημά τους: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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- «Θα μου άρεσε να επιλέγω εγώ από προαιρετικά προγράμματα τι και ποιον να 
παρακολουθήσω. Έτσι θα έχω το ρίσκο και την ευθύνη της επιλογής μου.» (4ηΣΣ).

- «Άλλοτε παρεμβαίνω ρωτώντας διευκρινίσεις ή απορίες και άλλοτε σιωπώντας 
αφήνοντας το χρόνο να περάσει χαρούμενος που εκείνη τη μέρα δεν πήγα σχολείο αλλά 
είδα παλιούς συναδέλφους.» (5ηΣΣ).

- «Αν η δραστηριότητα έχει και το στοιχείο της ελεύθερης συμμετοχής, με πειρα-
ματικό/ διερευνητικό τρόπο, μπορεί κατά περίπτωση και να με ενθουσιάσει.» (6ηΣΣ).

Πίνακας 2
Κάθετη παρουσίαση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε  ερωτήματα της συνέντευξης

4.3 Απαντήσεις Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών (οριζόντια 
παρουσίαση)

4.3.1 Δυσκολίες των Σχολικών Συμβούλων 
Ένα εναλλακτικό ερώτημα πραγματευόταν τις πιθανές δυσκολίες που συναντά 

ένας Σ Σ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα αίτια αυτών των δυσκολιών. 

Ευθύνες για τις δυσκολίες αποδίδονται στην παρεμβατικότητα των συνδικαλι-
στικών οργάνων, στην ανύπαρκτη ή αποσπασματική επιμόρφωση από την πολιτεία, 
στις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων, στην ανομοι-
ογένεια των εκπαιδευτικών, στην έλλειψη μέριμνας από το κράτος για την περιφέρεια 
και στις προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών. Λύσεις για την άμβλυνση των δυσκο-
λιών προτείνονται από τις δύο Σχολικές Συμβούλους οι οποίες τονίζουν ότι «πρέπει 
εμείς να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας και με τη πρακτική μας, να εμπνεύσουμε 
εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα» (1ηΣΣ). Επίσης, προτείνουν η πολιτεία 
πρέπει αποδώσει τις αρμοδιότητες που ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου ορίζει χω-
ρίς παρεκτροπές και στεγανά, αλλά και να πριμοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να 
παρακολουθούν επιμορφωτικές δράσεις συστηματικές και επαναλαμβανόμενες προ-
αιρετικά και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κάλυψης των ουσιαστικών αναγκών τους. 

Πίνακας 3
Οριζόντια παρουσίαση των απαντήσεων Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών στο ερώτη-

μα που αφορά τις δυσκολίες που συναντούν οι ΣΣ σε σχέση με τα επιμορφωτικά καθήκοντά τους
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εμείς να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας και με τη πρακτική μας, να εμπνεύσουμε 
εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα» (1ηΣΣ). Επίσης, προτείνουν η πολιτεία 
πρέπει αποδώσει τις αρμοδιότητες που ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου ορίζει χω-
ρίς παρεκτροπές και στεγανά, αλλά και να πριμοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να 
παρακολουθούν επιμορφωτικές δράσεις συστηματικές και επαναλαμβανόμενες προ-
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Πίνακας 3
Οριζόντια παρουσίαση των απαντήσεων Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών στο ερώτη-

μα που αφορά τις δυσκολίες που συναντούν οι ΣΣ σε σχέση με τα επιμορφωτικά καθήκοντά τους

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του πίνακα 3 εκτός από 2 άτομα (2ηΣΣ, 5ηΕΚ) 
σε όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν στις απαντήσεις τους λέξεις όπως: καχυποψία, 
επιφύλαξη, παγιωμένες συμπεριφορές και εντυπώσεις, χαρακτηριστικά που διακρί-
νουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς τους Σχολικούς Συμβούλους. Σ’ αυτά 
οφείλονται κατά τη γνώμη του δείγματος οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σχολι-
κοί Σύμβουλοι αλλά και στην αντίσταση των εκπαιδευτικών «σε κάθε τι που διατα-
ράσσει την ηρεμία της ρουτίνας τους» (3ηΣΣ). Μια Σχολική Σύμβουλος εστιάζει στη 
δική της περιφέρεια και αναφέρει μεγάλες δυσκολίες στα επιμορφωτικά της καθήκο-
ντα, επειδή αλλάζει κάθε χρόνο το προσωπικό των σχολείων που κυρίως αποτελείται 
από αναπληρωτές. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να συνεχίσει την επόμενη χρονιά ό,τι έχει ήδη αρχίσει. Ομολογεί: «Συχνά νιώθω Σί-
συφος, επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια» (2ηΣΣ).

4.3.2 Η επιμόρφωση σήμερα και …αύριο 

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί εμφανίζονται οι απαντήσεις των τριών Σχολικών 
Συμβούλων και των τριών εκπαιδευτικών οι οποίες δόθηκαν όταν τους ζητήθηκε να 
συμπληρώσουν δύο φράσεις:

- Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους ΣΣ σήμερα μοιάζει …
- Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους ΣΣ θα ήθελα να μοιάζει …

Και οι έξι συνεντευξιαζόμενοι συμπλήρωσαν τις φράσεις και μάλιστα ήταν ι-
διαίτερα ομιλητικοί. Στον πίνακα παρουσιάζεται ό,τι ειπώθηκε και από τους έξι σε 
δύο στήλες, μία για το πώς μοιάζει σήμερα η επιμόρφωση και για το πώς θα ήθελαν 
να μοιάζει.

Σύμφωνα με τα υποκείμενα της συνέντευξης η επιμόρφωση από τους Σχολικούς 
Συμβούλους σήμερα μοιάζει με αγχωτική περιπέτεια, με γονιό που στην προσπάθεια 
του να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού του αποδοτικά του καταστρέφει την υγεία, με 
σταγόνα στον ωκεανό, με καταναγκαστικό έργο, με διαδικασία που την έχουν πάρει 
στα σοβαρά πολύ λίγοι Σχολικοί Σύμβουλοι, με ένα αγώνα δρόμου μεταξύ των Σχο-
λικών Συμβούλων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Πίνακας 4
Οριζόντια παρουσίαση των φράσεων Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών για τη συνέχιση της 

δήλωσης:«Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους ΣΣ σήμερα μοιάζει../θα ήθελα να μοιάζει…»

Αντίθετα θα ήθελαν να μοιάζει με περιπέτεια αναζήτησης κα διερεύνησης, με 
μια ελεύθερη συνεύρεση, με ζωτική ανάγκη των εκπαιδευτικών, με δημιούργημα των 
ίδιων των εκπαιδευτικών, με εργαστήριο ανταλλαγής απόψεων, με διαδικασία έ-
μπνευσης που θα δημιουργεί ανυπομονησία για την επόμενη επιμορφωτική δράση.

5 Συζήτηση 
Στόχο της έρευνας αποτέλεσαν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και Σχολικών 

Συμβούλων για το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού Συμβούλου. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση μέσω συνεντεύξεων εκπαιδευ-
τικών και Σχολικών Συμβούλων, ώστε να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν τα ερευ-
νητικά ερωτήματα, αλλά και να φωτιστούν διάφορες πλευρές της πραγματικότητας σε 
ό,τι αφορά το επιμορφωτικό έργο του Σχολικού Συμβούλου.

Εκπαιδευτικοί και Σχολικοί Σύμβουλοι συμφωνούν ομόφωνα ότι ο σημαντικό-
τερος από τους ρόλους του Σχολικού Συμβούλου είναι ο επιμορφωτικός. Σε όλες τις 

συνεντεύξεις τονίζεται η σπουδαιότητα του επιμορφωτικού ρόλου του Σχολικού Συμ-
βούλου και είναι ίσως το πρώτο αλλά και τελευταίο σημείο όπου και οι 6 συνεντευξι-
αζόμενοι θα συμφωνήσουν ομόφωνα. Ο καθοδηγητικός ρόλος επισημαίνεται από τη 
Σχολική Σύμβουλο που έχει τα περισσότερα έτη στη συγκεκριμένη θέση και από δύο 
εκπαιδευτικούς. 

Κανένας από τους υπόλοιπους ρόλους, όπως του διαχειριστή της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, του προγραμματιστή του εκπαιδευτικού έργου, του αξιολογητή του εκπαι-
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών δεν αναφέρεται σε κάποιο σημείο των συνε-
ντεύξεων εκτός από δύο εξαιρέσεις. Αν και καμία Σχολική Σύμβουλος προσδιορίζο-
ντας το ρόλο της δεν αναφέρθηκε στον αξιολογικό της ρόλο, μια Σχολική Σύμβουλος 
θεωρεί ότι μια από τις αιτίες των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο θεσμός είναι η «μη 
εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου» και προτείνει ότι η πολιτεία πρέ-
πει «να αποδώσει τις αρμοδιότητες που ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου ορίζει χωρίς 
παρεκτροπές και στεγανά» (1ηΣΣ). Επίσης αναφορά στην αξιολόγηση γίνεται όταν 
ένας εκπαιδευτικός περιγράφει τις δυσκολίες των Σχολικών Συμβούλων: «…τους 
βλέπουν με μισό μάτι οι δάσκαλοι ως υποψήφιους αξιολογητές …έχουν ταυτίσει τους 
Σχολικούς Συμβούλους με την αξιολόγηση… δεν έχουν οι σύμβουλοι διοικητικές αρμο-
διότητες και από το ρόλο τους δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν πράγματα» (4ηΕΚ).

Λέξη που κυριαρχεί στις απαντήσεις για το ρόλο του Σχολικού Συμβούλου εί-
ναι το «βοηθάει». Πιο συγκεκριμένα, ρόλος του/ τους είναι να:
– «…βοηθούν το εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του» (1ηΣΣ)
– «…βοηθάει, να καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό να εξελίσσεται» (2ηΣΣ)
– «…βοηθήσει (τον εκπαιδευτικό) να μάθει», «..με διάθεση να βοηθήσει…», 
«…να βοηθά τον εκπαιδευτικό…» (4ηΕΚ)
– «…βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο έργο του…» (5ηΕΚ)
– «…στηρίζει, βοηθάει και εμπνέει τον εκπαιδευτικό…» (6ηΕΚ)

Αυτή η βοήθεια που «δίνουν» ή «ζητούν» οι πέντε στους έξι συνεντευξιαζόμε-
νους μοιάζει με μια έκκληση βοήθειας που αναφωνούν οι μεν στους δε ή μήπως όχι; 
Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου είναι αυτός του επιμορφωτή, του βοηθού ή του 
σωτήρα; Δύσκολο και παρακινδυνευμένο να δοθεί πιθανή ερμηνεία στο ερώτημα.

Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι Σχολικές Σύμβουλοι, εφόσον δεν διασαφηνί-
ζουν ή δεν αναφέρουν τους υπόλοιπους ρόλους τους πιθανόν και οι ίδιες έχουν μια 
θολή, ασαφή εικόνα για το ρόλο τους. Γεγονός που διαφαίνεται και από την πλευρά 
της πολιτείας, η οποία εκ προοιμίου δεν είναι σαφής, εφόσον δεν υφίσταται ένα λει-
τουργικά οργανωτικό – θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να δίνει σαφείς αρμοδιότητες και
εργαλεία για να λειτουργήσουν και να εκπληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί 
εδώ και τριάντα χρόνια, το οποίο είναι «η επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση 
και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η 
ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης»
(Ν.1304/82 αρθρ.1).

Σε σχέση με τα προσόντα που θεωρούν οι δύο ομάδες ότι πρέπει να διαθέτει ο 
Σχολικός Σύμβουλος για να επιτελέσει το επιμορφωτικό του έργο σχηματίζονται δύο 
πλούσιοι κατάλογοι για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις Σχολικές Συμβού-
λους τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι:
– Τυπικά προσόντα
– Άριστη και διευρυμένη επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική κατάρ-
τιση
– Να επιμορφώνεται συνεχώς
– Να γνωρίζει την περιφέρεια του
– Να είναι χαρισματικός στην επικοινωνία
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Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι Σχολικές Σύμβουλοι, εφόσον δεν διασαφηνί-
ζουν ή δεν αναφέρουν τους υπόλοιπους ρόλους τους πιθανόν και οι ίδιες έχουν μια 
θολή, ασαφή εικόνα για το ρόλο τους. Γεγονός που διαφαίνεται και από την πλευρά 
της πολιτείας, η οποία εκ προοιμίου δεν είναι σαφής, εφόσον δεν υφίσταται ένα λει-
τουργικά οργανωτικό – θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να δίνει σαφείς αρμοδιότητες και
εργαλεία για να λειτουργήσουν και να εκπληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί 
εδώ και τριάντα χρόνια, το οποίο είναι «η επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση 
και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η 
ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης»
(Ν.1304/82 αρθρ.1).

Σε σχέση με τα προσόντα που θεωρούν οι δύο ομάδες ότι πρέπει να διαθέτει ο 
Σχολικός Σύμβουλος για να επιτελέσει το επιμορφωτικό του έργο σχηματίζονται δύο 
πλούσιοι κατάλογοι για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις Σχολικές Συμβού-
λους τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι:
– Τυπικά προσόντα
– Άριστη και διευρυμένη επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική κατάρ-
τιση
– Να επιμορφώνεται συνεχώς
– Να γνωρίζει την περιφέρεια του
– Να είναι χαρισματικός στην επικοινωνία
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– Να έχει εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
– Να έχει υλοποιήσει δραστηριότητες που σχετίζονται με το πεδίο επιμόρφωσης 
που θα υποστηρίξει

Μια Σχολική Σύμβουλος δηλώνει μόνο ένα προσόν πιθανόν γιατί αυτό θεωρεί 
βασικό και ίσως την απασχολεί περισσότερο απ’ όλα: «…να έχει επιμορφωθεί για να 
γίνει σχολικός σύμβουλος. Προσωπικά απ’ όταν έγινα καμία επιμόρφωση δεν είχα για 
το πώς θα εκτελώ τα καθήκοντα μου. Την μια μέρα ήμουν στην τάξη και την επόμενη 
ανέλαβα σύμβουλος. Ότι έχω μάθει το έχω μάθει από συναδέλφους και προσωπική 
δουλειά.» (2ηΣΣ). Ξεκάθαρα δηλώνει ότι το προσόν αυτό δεν το διαθέτει και εκφρά-
ζει κι ένα «παράπονο» προς την πολιτεία, η οποία έχει αφήσει αστήρικτο ενημερωτι-
κά και επιμορφωτικά τον Σχολικό Σύμβουλο τον οποίο οφείλει πριν από την ανάληψη 
των καθηκόντων του, να επιμορφώνει συστηματικά και κατά τη διάρκεια της θητείας 
του σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν θέλει (;) να ανταποκρίνεται σε όλους τους ρό-
λους του αποτελεσματικά (Μπάκας, 2003: 155∙ Ξηντάρας, 2003:78).

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Σχολι-
κός Σύμβουλος ως επιμορφωτής είναι:
– Να είναι απλός, δοτικός, με υπομονή και διάθεση να βοηθήσει
– Να διαθέτει εμπειρία και κατάρτιση στις καινοτόμες μεθόδους
– Να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να συνεννοείται με τους γονείς
– Να καλύπτει τα επικοινωνιακά κενά της σχολικής μονάδας
– Να καλύπτει τις ανεπάρκειες των υποστηρικτικών δομών
– Να διαθέτει εμπειρία σχολικής πρακτικής
– Να γνωρίζει το έμψυχο υλικό, τις ανάγκες και δυνατότητες που υπάρχουν
– Να έχει θέληση να προσφέρει έργο
– Να έχει φαντασία και ευελιξία

Ένας εκπαιδευτικός το προσόν που επισημαίνει είναι ότι ο Σχολικός Σύμβουλος 
πρέπει να «μιλάει τη γλώσσα του δασκάλου, να είναι και ο ίδιος δάσκαλος, όχι στέλε-
χος» (4ηΕΚ). Με χαρακτηριστική απλότητα ο εκπαιδευτικός εκφράζει τον τρόπο επι-
κοινωνίας που θα ήθελε να έχει με το Σχολικό Σύμβουλο, εκφράζοντας πιθανά και 
την επιθυμία των συναδέλφων του, αλλά ίσως αφήνει και μια αιχμή για τη συμπερι-
φορά ορισμένων συμβούλων. 

Διαπιστώνεται ότι οι δύο ομάδες στο μόνο που πιθανά συμφωνούν είναι ότι ο 
Σχολικός Σύμβουλος για να επιτελέσει τον επιμορφωτικό του ρόλο, πρέπει να διαθέ-
τει επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να επικοινωνεί ουσιαστικά με τους εκπαιδευτι-
κούς αλλά και τους γονείς, να διαμορφώνει ένα κλίμα όπου αναπτύσσονται ειλικρινή 
και σαφή μηνύματα, κυριαρχεί ο διάλογος, αναπτύσσεται η αμοιβαιότητα, η αλληλο-
εκτίμηση και η συνεργασία (Καράμηνας, 2013:60). Η αποτελεσματική επικοινωνία 
είναι καθοριστικός παράγοντας για το είδος και την ποιότητα των σχέσεων που εκ-
παιδευτικός και σύμβουλος θα αναπτύξουν μεταξύ τους (Watzlawiketal., 2004:70). 
Για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική επικοινωνία, όπου «ο δέκτης ερμηνεύει το μή-
νυμα όπως το εννοεί ο πομπός» απαιτούνται τρία είδη επικοινωνιακών δεξιοτήτων: 
δεξιότητες έκφρασης, ακρόασης και διαχείρισης της όλη διαδικασίας (Θεοφιλίδης, 
1997:22). Η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων αντικατοπτρίζεται ως ένα βαθμό στις α-
παντήσεις των συνεντευξιαζόμενων στην ερώτηση που αφορά τις δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζει ο Σχολικός Σύμβουλος στο έργο του. Με «καχυποψία είτε ως προσωπι-
κότητα είτε ως θεσμό» (1ηΣΣ) αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί το Σχολικό Σύμβουλο 
με αποτέλεσμα να μην «ακροάζονται» και οι δύο πλευρές η μία την άλλη, εφόσον ε-
ξαιτίας προκαταλήψεων «παγιωμένων συμπεριφορών και στάσεων» (6ηΕΚ) αρνούνται 
να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλο ως συνεργάτες. 
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Στις δυσκολίες που συναντά ο Σχολικός Σύμβουλος στο έργο του διαφαίνεται η 
προχειρότητα και η έλλειψη συντονισμού και συστηματοποίησης των επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων: «δεν μπορώ να συνεχίσω την επόμενη χρονιά κάτι που αρχίζω φέ-
τος» (2ηΣΣ), η έλλειψη κατάλληλων και με ουσιαστικά προσόντα εισηγητών: «ένας 
σύμβουλος να μιλάει συνεχώς, κοιτώντας μια διαφάνεια» (4ηΕΚ), η έλλειψη αξιολό-
γησης της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών δράσεων: «2 ώρες θεωρητική 
επιμόρφωση… διεκπεραιωτική συνάντηση» (5ηΕΚ), η έλλειψη διερεύνησης των επι-
μορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών: «δεν είναι εύκολη η επιμορφωτική διαδικα-
σία, όταν αυτή επιλέγεται από το σύμβουλο» (1ηΣΣ). Συχνά οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα 
αν δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες τους, απαξιώνουν ή αρνούνται την επιμόρφωσή 
τους από τους Σχολικούς Συμβούλους. Χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός ομολο-
γεί: «Την επόμενη φορά αν είναι ο ίδιος θα μείνω να κάνω μάθημα. Οι συνάδελφοι εί-
παν ότι έχει γνώσεις αλλά ο τρόπος του τις ακυρώνει ίσως αν χρησιμοποιούσε κάποια 
άλλη τεχνική, να βρίσκαμε κάποιο ενδιαφέρον και να μη δυσανασχετούσαμε.» (4ηΕΚ).

Διαφαίνεται ότι εκπαιδευτικοί αλλά και Σχολικοί Σύμβουλοι δεν αντιλαμβάνο-
νται την επιμόρφωση ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ κι από τη μεριά της η 
πολιτεία αντιμετωπίζει το θέμα με ασυνέπεια και προχειρότητα. Δεν υπάρχει ανάλογη 
κουλτούρα εκ μέρους εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβούλων για την επαγγελματι-
κή τους ανάπτυξη την οποία δεν θεωρούν πάντα υποχρεωτική, δικαιωματικά ανα-
γκαία και συνεχή. Έτσι πολλές φορές επιδεικνύουν απροθυμία συμμετοχής σε επι-
μορφωτικές δραστηριότητες και κάποιες άλλες φορές θεωρούν την επιμορφωτική 
δραστηριότητα ως ευκαιρία για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα του σχολείου. 
Ένας εκπαιδευτικός ομολογεί ότι κατά την επιμόρφωση του Σχολικού Συμβούλου 
σιωπά «αφήνοντας το χρόνο να περάσει χαρούμενος που εκείνη τη μέρα δεν πήγα σχο-
λείο αλλά είδα παλιούς συναδέλφους» (5ηΕΚ).

Η επιτυχία μιας επιμορφωτικής δραστηριότητας εξαρτάται από πολλούς παρά-
γοντες. Σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο επιμορφωτής και η ευθύνη που 
έχει είναι εξαιρετικά μεγάλη, εφόσον έχει να αντιμετωπίσει ένα προκατειλημμένο α-
κροατήριο λόγω παλαιότερων εμπειριών, το οποίο έχει προσδοκίες που είναι αντι-
στρόφως ανάλογες του ελάχιστου ελεύθερου χρόνου του. Καλός επιμορφωτής είναι ο 
Σχολικός Σύμβουλος σύμφωνα με τις απόψεις των δύο ομάδων, όταν είναι αποδεκτός 
από τους εκπαιδευτικούς, όταν οι εκπαιδευτικοί τις πρακτικές που έχει μεταδώσει, 
όταν με την αλληλεπίδρασή του με τον εκπαιδευτικό τον κάνει να γίνει καλύτερος 
στη δουλειά του, όταν δίνει πρακτικές λύσεις για διαχείριση ζητημάτων που προκύ-
πτουν στην καθημερινότητα.

Μια Σχολική Σύμβουλος μιλά προσωπικά και αναφέρει ότι κατά τη γνώμη της 
ο σύμβουλος είναι καλός «όταν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών κι 
όχι όταν τις γνωρίζει… την πρώτη χρονιά έδωσα ερωτηματολόγιο για τις επιμορφωτι-
κές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Μια ανάγκη που συγκέντρωσε μεγάλα ποσοστά ήταν 
π.χ. οι παιδαγωγικές εφαρμογές των ΤΠΕ, δυστυχώς δεν είχα τις γνώσεις να την καλύ-
ψω. Δεν γνώριζα και κάποιον συνάδελφο να με βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Δεν ανταπο-
κρίθηκα.» (2ηΣΣ). Αν και μάλλον πολύ αυστηρή παρουσιάζεται με τον εαυτό της θέ-
τει το ζήτημα του τρόπου διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτι-
κών. Δηλώνει ότι έχει δώσει ερωτηματολόγιο, το οποίο ως πρακτική διερεύνησης θε-
ωρείται ότι παρέχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, αφού κάθε εκπαιδευτικός επιλέ-
γει τις θεματικές που επιθυμεί και τις προτιμήσεις του (Καράμηνας, 2013:174). Η 
σύμβουλος πήρε το ερωτηματολόγιο, το αποτέλεσμα ήταν πολύ συγκεκριμένο και δεν 
μπόρεσε να ανταποκριθεί, εφόσον δεν είχε τη δυνατότητα να βρει ακόμα και άλλο 
συνάδελφό της να την βοηθήσει. Το πρόβλημα που διαφαίνεται είναι: «Ναι! γνωρίζω 
τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιοχής μου κι από κει και πέρα τι; 
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Δεν έχω καμία οικονομική υποστήριξη να καλέσω έναν εισηγητή, να ανταποκριθώ σ’ 
αυτό που μου ζητάν» (2ηΣΣ). Για να ανταποκριθεί ο Σχολικός Σύμβουλος ως επιμορ-
φωτής θα πρέπει, πέρα από τη δική του επιστημονική κατάρτιση και ετοιμότητα να 
ανταποκρίνεται και στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της περιφέρειας 
του και κάποιες φορές επιβάλλεται να έχει και προσκεκλημένους ομιλητές, όταν το 
θέμα απαιτεί εξειδίκευση. Η οικονομική ενίσχυση είναι επιβεβλημένη σε περιπτώσεις 
μετακίνησης επιμορφωτών πράγμα που όμως δεν συμβαίνει, εφόσον υπάρχει παντε-
λής έλλειψη πόρων, με αποτέλεσμα ο Σχολικός Σύμβουλος μόνος να προσπαθεί και 
συχνά να νιώθει όπως η Σχολική Σύμβουλος που ομολογεί: «Αν και είμαι 2 χρόνια 
σύμβουλος έχω απογοητευτεί. Προσπαθώ πολύ αλλά ικανοποίηση ότι βοηθώ τους συ-
ναδέλφους δεν νιώθω.» (2ηΣΣ). 

Συνοψίζοντας διαφαίνεται ότι καμία από τις δύο ομάδες, εκπαιδευτικών και 
Σχολικών Συμβούλων, δεν είναι ευχαριστημένη από το επιμορφωτικό έργο του Σχο-
λικού Συμβούλου. Αν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι προσπαθούν και δηλώ-
νουν θετικά χαρακτηριστικά περιγράφοντας τον εαυτό τους όπως η αυτοκριτική, η 
ηρεμία, η ευελιξία, το χιούμορ, ο αυτοσαρκασμός, θα πρέπει να επανεξετάσουν το 
σκοπό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και μαζί τους και πρώτη απ’ όλους η πο-
λιτεία. 

Αν στόχος είναι η απελευθέρωση της δημιουργικής δύναμης και του κριτικού 
στοχασμού των εκπαιδευτικών, θα πρέπει ο Σχολικός Σύμβουλος ως απλός συνταξι-
διώτης και συνομιλητής να σταθεί δίπλα στον εκπαιδευτικό. Το συν- μπορεί να φαί-
νεται απλό και ίσως είναι, αλλά μπορεί να το κατακτήσει μόνο με τις δικές του δυνά-
μεις: τη δύναμη να ακούει, τη δύναμη να αυτοαμφισβητείται, τη δύναμη να αντικρίζει 
τις αδυναμίες του, τη δύναμη να μην τις προσπερνά, αλλά να τις ξεπερνά βελτιώνο-
ντας τον εαυτό του (Καδιανάκη, 2014:104).
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη δύο μορφών έκφρασης της 

αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης: της βαθμολόγησης και της περιγραφικής αξιολόγησης. Οι 
στόχοι που τέθηκαν ήταν ο έλεγχος του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας των εκπαιδευτικών για 
διάφορες απόψεις υπέρ και κατά της βαθμολόγησης και, αντίστοιχα, υπέρ και κατά της 
περιγραφικής αξιολόγησης. Διερευνήθηκαν, ακόμη, οι απόψεις αναφορικά με την καταλληλότητα 
του κάθε μέσου έκφρασης της αξιολόγησης των μαθητών ανά ομάδα τάξεων. Το βασικό 
ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα έντυπο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε τον Μάρτιο του 2014 σε 
105 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων δημοτικών σχολείων της 
Κρήτης. Από την έρευνα πρόεκυψε ότι οι βαθμοί αποτελούν ισχυρά εξωτερικά κίνητρα μάθησης, 
ενώ συνιστούν ένα εύχρηστο εργαλείο για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 
Από την άλλη, θεωρείται ότι αδυνατούν, μεταξύ άλλων, να αποδώσουν την πολύπλευρη 
πραγματικότητα της μαθητικής επίδοσης. Επιπλέον, κατά τους εκπαιδευτικούς, η περιγραφική 
αξιολόγηση αποτυπώνει πληρέστερα την εξατομικευμένη πορεία μάθησης και βρίσκεται εγγύτερα 
προς το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολογικής διαδικασίας. Εντούτοις, το βασικό μειονέκτημά
της συνίσταται στον τρόπο σύνταξης της περιγραφικής έκθεσης. Οι εκπαιδευτικοί τάσσονται 
κυρίως υπέρ της περιγραφικής αξιολόγησης στις μικρές και μεσαίες τάξεις, ενώ στις δύο 
μεγαλύτερες στρέφονται περισσότερο προς τη βαθμολόγηση. Συμπερασματικά, φαίνεται να 
αναγνωρίζεται η αξία της περιγραφικής αξιολόγησης, παρόλο που το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα λειτουργεί ανασταλτικά στην πρακτική εφαρμογή της.

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση μαθητικής επίδοσης, περιγραφική αξιολόγηση, αξιολόγηση με 
βαθμούς.

1 Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη μεθοδολογία της έρευνας και 

γίνεται λόγος για τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους, την περιγραφή του μέσου συλλογής 
δεδομένων, την περιγραφή του ερευνητικού δείγματος και τη διαδικασία χορήγησης του μέσου.

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και αρθρώνεται συζήτηση γύρω 
από αυτά.

Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων, των 
περιορισμών της έρευνας καθώς και της βιβλιογραφίας.
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1 Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη μεθοδολογία της έρευνας και 

γίνεται λόγος για τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους, την περιγραφή του μέσου συλλογής 
δεδομένων, την περιγραφή του ερευνητικού δείγματος και τη διαδικασία χορήγησης του μέσου.

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και αρθρώνεται συζήτηση γύρω 
από αυτά.

Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση των γενικών συμπερασμάτων, των 
περιορισμών της έρευνας καθώς και της βιβλιογραφίας.

2 Μεθοδολογία

2.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός τη έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών και, συγκεκριμένα, τα μέσα έκφρασης 
της αξιολογικής διαδικασίας: αξιολόγηση με βαθμούς ή περιγραφική αξιολόγηση.

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν για την παρούσα έρευνα ήταν οι ακόλουθοι:
1. Να εξετάσουμε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των εκπαιδευτικών για διάφορες απόψεις 

που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί υπέρ και κατά της αξιολόγησης με βαθμούς και, 
αντίστοιχα, υπέρ και κατά της περιγραφικής αξιολόγησης και

2. να διερευνήσουμε τις απόψεις τους αναφορικά με την καταλληλότητα του κάθε μέσου 
έκφρασης της αξιολόγησης των μαθητών ανά ομάδα τάξεων (Α΄ & Β΄, Γ΄ & Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄).

2.2 Περιγραφή του μέσου συλλογής δεδομένων
Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή, χωρισμένο σε δύο μέρη· το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις 
γενικές ερωτήσεις και το δεύτερο τις ειδικές.

Αρχικά, παρατίθενται ερωτήσεις κλειστού τύπου με αλληλοαποκλειόμενες απαντήσεις που 
αφορούν στα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες καλούνται να 
δηλώσουν την τάξη που διδάσκουν (από την Α΄ έως τη ΣΤ΄), τη θέση υπηρεσίας (Μόνιμος/η, 
Αναπληρωτής/τρια, Ωρομίσθιος/α) και τα χρόνια υπηρεσίας (1-5, 6-15, 16-25, πάνω από 25).

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας που περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις-δηλώσεις με 
απαντήσεις σε διαβαθμιστική κλίμακα. Οι δηλώσεις αναφέρονται τόσο στα πλεονεκτήματα όσο και 
στα μειονεκτήματα της αξιολόγησης με βαθμούς, που είναι (περίπου) ισοδύναμα κατανεμημένα. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να σημειώσουν τον βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν μ’ αυτές 
τις δηλώσεις έχοντας 4 δυνατές απαντήσεις: συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ αρκετά, διαφωνώ 
αρκετά, διαφωνώ απόλυτα.

Κατόπιν, παρατίθεται ένας ακόμη πίνακας με 23 ερωτήσεις-δηλώσεις που αφορούν 
αντιστοίχως στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία έχουν 
κατανεμηθεί σχετικά ισοδύναμα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν τον βαθμό στον οποίο 
συμφωνούν ή διαφωνούν μ’ αυτές τις δηλώσεις σε μια διαβαθμιστική κλίμακα με 4 πιθανές 
απαντήσεις: συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ αρκετά, διαφωνώ αρκετά, διαφωνώ απόλυτα.

Τέλος, περιλαμβάνονται 3 ερωτήσεις, καθεμία από τις οποίες αναφέρεται στην 
καταλληλότητα των δύο τρόπων έκφρασης της αξιολόγησης των μαθητών ανά ομάδα τάξεων.
Ειδικότερα, πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου με μη αλληλοαποκλειόμενες απαντήσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατές απαντήσεις που μπορούν να δοθούν είναι τρεις: αξιολόγηση με 
βαθμούς, περιγραφική αξιολόγηση ή και τα δύο.

2.3 Το δείγμα της έρευνας
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας χορηγήσαμε 105 ερωτηματολόγια σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν την κατανομή του 
δείγματος με βάση τη θέση υπηρεσίας (πίνακας 1), τα χρόνια υπηρεσίας (πίνακας 2) και την τάξη 
που διδάσκουν (πίνακας 3).

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τη θέση υπηρεσίας
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Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση την τάξη που διδάσκουν 

2.4 Διαδικασία χορήγησης του μέσου συλλογής δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2014 σε δημόσια δημοτικά σχολεία της 

Κρήτης. Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολείων ήταν τυχαία. Τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για το θέμα 
και τον σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την ανωνυμία και την 
αποκλειστικά ερευνητική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Πριν από τη χορήγηση των 
ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε 
σχολείου, στον οποίο δόθηκε η ενυπόγραφη από τον αρμόδιο επόπτη καθηγητή βεβαίωση για 
διεξαγωγή της έρευνας. Σε γενικές γραμμές, υπήρχε θετικό κλίμα κατά τη χορήγηση και 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αλλά δεν έλειπαν και ορισμένες αντιδράσεις από μια μικρή 
μερίδα εκπαιδευτικών. Οι αντιδράσεις αυτές σχετίζονταν εν μέρει με το μέσο συλλογής δεδομένων, 
το οποίο δεν άφηνε το περιθώριο μέσης λύσης ή ουδετερότητας στις απαντήσεις του. Από την 
άλλη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο λόγω αδιαφορίας 
για το θέμα της έρευνας αλλά και φόρτου εργασίας.
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Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με βάση την τάξη που διδάσκουν 

2.4 Διαδικασία χορήγησης του μέσου συλλογής δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2014 σε δημόσια δημοτικά σχολεία της 

Κρήτης. Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολείων ήταν τυχαία. Τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για το θέμα 
και τον σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την ανωνυμία και την 
αποκλειστικά ερευνητική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Πριν από τη χορήγηση των 
ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε 
σχολείου, στον οποίο δόθηκε η ενυπόγραφη από τον αρμόδιο επόπτη καθηγητή βεβαίωση για 
διεξαγωγή της έρευνας. Σε γενικές γραμμές, υπήρχε θετικό κλίμα κατά τη χορήγηση και 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αλλά δεν έλειπαν και ορισμένες αντιδράσεις από μια μικρή 
μερίδα εκπαιδευτικών. Οι αντιδράσεις αυτές σχετίζονταν εν μέρει με το μέσο συλλογής δεδομένων, 
το οποίο δεν άφηνε το περιθώριο μέσης λύσης ή ουδετερότητας στις απαντήσεις του. Από την 
άλλη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο λόγω αδιαφορίας 
για το θέμα της έρευνας αλλά και φόρτου εργασίας.

3 Αποτελέσματα
Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία 

από τις δηλώσεις που αφορούν στα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης με βαθμούς. 

Πίνακας 4.1: Κατανομές συχνοτήτων και μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις 
δηλώσεις που αφορούν στα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης με βαθμούς.
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Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία 
από τις δηλώσεις που αφορούν στις αδυναμίες της αξιολόγησης με βαθμούς.

Πίνακας 4.2: Κατανομές συχνοτήτων και μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις 
δηλώσεις που αφορούν στις αδυναμίες της αξιολόγησης με βαθμούς.
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Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία 
από τις δηλώσεις που αφορούν στις αδυναμίες της αξιολόγησης με βαθμούς.

Πίνακας 4.2: Κατανομές συχνοτήτων και μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις 
δηλώσεις που αφορούν στις αδυναμίες της αξιολόγησης με βαθμούς.

Στον πίνακα 5.1 παρατίθενται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για καθεμία 
από τις δηλώσεις που αφορούν στα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης.

Πίνακας 5.1: Κατανομές συχνοτήτων και μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις 
δηλώσεις που αφορούν στα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης.
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Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για 
καθεμία από τις δηλώσεις που αναφέρονται στις αδυναμίες της περιγραφικής αξιολόγησης.

Πίνακας 5.2: Κατανομές συχνοτήτων και μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις 
δηλώσεις που αφορούν στις αδυναμίες της περιγραφικής αξιολόγησης.

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά 
με την επιλογή του ενός ή/και των δύο τρόπων έκφρασης των αποτελεσμάτων της αξιολογικής 
διαδικασίας, αξιολόγησης με βαθμούς και περιγραφικής, για καθεμία ομάδα τάξεων (Α΄ & Β΄, Γ΄ &
Δ΄ και Ε΄ & ΣΤ΄).

Πίνακας 6: Κατανομές συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για αξιολόγηση με βαθμούς ή/και 
περιγραφική αξιολόγηση, σε καθεμία ομάδα τάξεων.
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Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για 
καθεμία από τις δηλώσεις που αναφέρονται στις αδυναμίες της περιγραφικής αξιολόγησης.

Πίνακας 5.2: Κατανομές συχνοτήτων και μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε καθεμία από τις 
δηλώσεις που αφορούν στις αδυναμίες της περιγραφικής αξιολόγησης.

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά 
με την επιλογή του ενός ή/και των δύο τρόπων έκφρασης των αποτελεσμάτων της αξιολογικής 
διαδικασίας, αξιολόγησης με βαθμούς και περιγραφικής, για καθεμία ομάδα τάξεων (Α΄ & Β΄, Γ΄ &
Δ΄ και Ε΄ & ΣΤ΄).

Πίνακας 6: Κατανομές συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών για αξιολόγηση με βαθμούς ή/και 
περιγραφική αξιολόγηση, σε καθεμία ομάδα τάξεων.

3.1 Συζήτηση

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 4.1, διατυπώνεται αρχικά η άποψη ότι οι βαθμοί είναι 
θεμιτοί και αναγκαίοι στο σχολείο, καθώς αποτελούν ισχυρά κίνητρα μάθησης για όλους τους 
μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση με βαθμούς δημιουργεί εξωτερικά κίνητρα μάθησης 
στους μαθητές που δύσκολα μπορούν να διατηρηθούν, όταν πάψουν να υφίστανται οι βαθμοί. Αυτό 
σημαίνει ότι πολλά παιδιά διαβάζουν με απώτερο σκοπό την απόκτηση υψηλής βαθμολογίας και 
την, κατ’ επέκταση, εκπλήρωση ορισμένων ιδιαίτερων παιδικών επιθυμιών από την πλευρά της 
οικογένειας ή την επιβράβευση από τη μεριά του δασκάλου (Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011). Όπως 
προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς 
συμφωνούν με την παραπάνω θέση.

Υποστηρίζεται συχνά ότι οι βαθμοί αποτελούν έναν εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο 
έκφρασης της αξιολογικής διαδικασίας. Με λίγα λόγια, δε συνιστά μια χρονοβόρα διαδικασία, 
γεγονός που διευκολύνει τον εκπαιδευτικό και καθιστά τη βαθμολόγηση από τους πιο 
διαδεδομένους τρόπους αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (Χανιωτάκης, 1999). Τα 
ποσοστά των εκπαιδευτικών υπέρ και κατά αυτής της άποψης είναι σχεδόν ισοκατανεμημένα.

Εν συνεχεία, αποτυπώνεται η άποψη ότι μέσω των βαθμών οι μαθητές εξοικειώνονται με την 
ιδέα της αξιοκρατίας. Έχει υποστηριχθεί από πολλούς ότι οι εξετάσεις, ο έλεγχος, η βαθμολογία 
έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη, καθώς προετοιμάζουν για τις πραγματικές συνθήκες ζωής. Ο 
μαθητής τίθεται από νωρίς σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, ώστε να συνηθίζει και 
να είναι καλά προετοιμασμένος για την ώρα που θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας και θα αναλάβει 
θέσεις με υψηλές απαιτήσεις. Οι συνθήκες, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, επαγγελματικές και 
άλλες, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει θα είναι δύσκολες και απαιτητικές. Κατά κάποιο τρόπο,
δηλαδή, σκληραγωγείται και πειθαρχείται, μέσω της βαθμολογίας, για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Βεκ, 1987). Βάσει των υπαρχόντων αποτελεσμάτων, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφωνούν με την προαναφερθείσα θέση.

Ακολούθως, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αξιολόγηση με βαθμούς δεν 
μπορεί να αποδώσει με συνοπτικό τρόπο την πολύπλευρη πραγματικότητα της επίδοσης των 
μαθητών. Με το τελευταίο υπονοείται ότι η επίδοση αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, καθώς δεν 
αναφέρεται μόνο στον γνωστικό τομέα και στο τελικό προϊόν της μάθησης, αλλά περιλαμβάνει όλη 
τη διαδικασία και εξατομικευμένη πορεία του μαθητή. Μέσα από την πορεία αυτή αναδύονται κι 
άλλες σημαντικές πτυχές της σχολικής του δραστηριότητας, που σχετίζονται με τον
συναισθηματικό και κοινωνικό-συμμετοχικό τομέα (Κωνσταντίνου, 1995· Χανιωτάκης, 1999·
Κωνσταντίνου, 2000· Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011· Βαρσαμίδου, 2012).

Αναφορικά με τη δήλωση που σχετίζεται με την ενίσχυση και καλλιέργεια της ευγενούς 
άμιλλας μεταξύ των μαθητών, η πλειονότητα των συμμετεχόντων διαφωνεί με την εν λόγω θέση. 
Αρκετά διαδεδομένη, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι η άποψη ότι οι βαθμοί 
υποδαυλίζουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη βαθμοθηρία ενώ, παράλληλα, καλλιεργούν τη 
διάθεση για απάτη και αντιγραφή (Κοτσιπετσίδης, 1988· Χανιωτάκης, 1999· Καψάλης, 
Χανιωτάκης, 2011).

Ένα τελευταίο θετικό στοιχείο της αξιολόγησης με βαθμούς, που περιλαμβάνεται στον
σχετικό πίνακα, αφορά στη δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Η παραπάνω δήλωση συγκεντρώνει συνολικά το υψηλότερο ποσοστό διαφωνίας των 
εκπαιδευτικών του δείγματος (85,5%). Η θέση αυτή, που τηρούν οι εκπαιδευτικοί, μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι βαθμοί στηρίζονται σε άγνωστα και επισφαλή κριτήρια, ευνοώντας 
την καλλιέργεια ενός κλίματος ανασφάλειας και δυσπιστίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητή. 
Ως εκ τούτου, διαταράσσονται οι ομαλές παιδαγωγικές σχέσεις μεταξύ τους και εκλείπει η 
εμπιστοσύνη, που θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση ενός υγιούς παιδαγωγικού 
κλίματος (Κοτσιπετσίδης, 1988· Χανιωτάκης, 1999· Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011).
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Εν συνεχεία, στον πίνακα 4.2, που αναφέρεται στις αδυναμίες της αξιολόγησης με βαθμούς, η 
πρώτη δήλωση κάνει λόγο για άσκηση υπερβολικής πίεσης στους μαθητές από την πλευρά των 
γονέων για εξασφάλιση υψηλών επιδόσεων. Σύμφωνα με την Αβδάλη (1989), πολλοί γονείς 
αισθάνονται σαν να βαθμολογούνται οι ίδιοι, όταν το παιδί τους αναμένει τη βαθμολογία του. Αν η 
τελευταία είναι χαμηλή, τότε πανικοβάλλονται και αντιδρούν σπασμωδικά. Βλέπουν τις φιλοδοξίες 
που είχαν για τα παιδιά τους να διαψεύδονται και απογοητεύονται. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο 
Χανιωτάκης (1999), η πίεση για υψηλή βαθμολογία, ιδίως στην περίπτωση των αδύναμων 
μαθητών, επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και της 
αυτοαντίληψής του. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία 
του δείγματος (πάνω από 95%) συμφωνεί με αυτή την αρνητική πλευρά της βαθμολόγησης.

Ένα αντίστοιχα υψηλό ποσοστό του δείγματος (περίπου 90%) θεωρεί ότι η αξιολόγηση με 
βαθμούς προάγει τη βαθμοθηρία και, κατ’ επέκταση, υποθάλπει την καλλιέργεια ενός κλίματος 
ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η παιδαγωγική ατμόσφαιρα της τάξης. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (1995), η βαθμοθηρία παίρνει πολλές φορές τη μορφή αυτοσκοπού 
τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές τους.

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι οι βαθμοί επιφέρουν ψυχολογική επιβάρυνση (αγωνία, άγχος) 
στους μαθητές, άποψη που συμμερίζεται περίπου το 90% των ερωτηθέντων. Αρκετά διαδεδομένη 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι και η άποψη ότι οι βαθμοί επιδρούν αρνητικά στο 
αυτοσυναίσθημα και την αυτοεικόνα των αδύναμων μαθητών, καθώς συνιστούν την επίσημη 
επιβεβαίωση της αποτυχίας τους να ανταποκριθούν επιτυχώς στους διδακτικούς στόχους 
(Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011).

Άλλη μία άποψη με την οποία συμφωνούν κατά κύριο λόγο οι συμμετέχοντες είναι ότι οι 
βαθμοί δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για την πορεία των μαθητών και οδηγούν στην 
«χρεωκοπία» της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επί τούτου, ο Κωνσταντίνου (2000) αναφέρει ότι οι 
ποσοτικές τιμές, και ειδικότερα οι βαθμοί, αποκρύπτουν και καταστρατηγούν το παιδαγωγικό 
περιεχόμενο της αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι με τη χρήση ποσοτικών μεγεθών εξοβελίζονται 
παιδαγωγικές πρακτικές και διαδικασίες εξατομικευμένες, που αποσκοπούν στην εντόπιση των 
ιδιαιτεροτήτων, ικανοτήτων και μαθησιακών δυσκολιών, με τελικό σκοπό τη λήψη διορθωτικών κι 
άλλων διδακτικών και παιδαγωγικών μέτρων.

Έντονος προβληματισμός υπάρχει γύρω από την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης με 
βαθμούς, γεγονός που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της σχετικής δήλωσης. Σε γενικές 
γραμμές, θεωρείται ότι η αξιολόγηση με βαθμούς συχνά επηρεάζεται από την υποκειμενική γνώμη 
του εξεταστή, ο οποίος διέπεται από προκαταλήψεις, προτιμήσεις, συμπάθειες, πεποιθήσεις και 
συναισθήματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αμφισβητήσιμη η αντικειμενικότητα της αξιολογικής 
διαδικασίας (Βεκ, 1987· Ζμπάινος, 2007· Βάμβουκας, 2010). 

Όπως προαναφέρθηκε, οι βαθμοί συνιστούν ισχυρά εξωτερικά κίνητρα μάθησης. Όμως, με 
την ενίσχυση των εξωτερικών κινήτρων, αποδυναμώνονται και παραγκωνίζονται τα εσωτερικά. 
Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δε μαθαίνει γιατί βρίσκει ενδιαφέρον στα αντικείμενα μάθησης ή 
αντλεί ικανοποίηση και ευχαρίστηση από αυτά, αλλά για να εξασφαλίσει έναν υψηλό βαθμό ή μια 
αμοιβή. Από παιδαγωγική σκοπιά, είναι θεμιτό να δραστηριοποιούνται περισσότερο τα εσωτερικά 
κίνητρα, χωρίς όμως να απομακρύνουμε εντελώς τα εξωτερικά, καθώς η απομάκρυνσή τους θα 
σήμαινε πιθανή πτώση του μαθησιακού επιπέδου στο σχολείο (Καψάλης, 1998· Χανιωτάκης, 1999·
Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011).

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5.1, η περιγραφική αξιολόγηση, κατά τους εκπαιδευτικούς,
εκφράζει πληρέστερα τη μαθησιακή πρόοδο του μαθητή. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα 
πληροφόρησης του τελευταίου για την ατομική πορεία μάθησης, από την οποία αναδεικνύονται 
τόσο οι δυνατότητες και δεξιότητες όσο και οι δυσκολίες και αδυναμίες του (Κωνσταντίνου, 1995·
Χανιωτάκης, 1999· Βαρσαμίδου, 2012). Παράλληλα, εξάγονται οι απαιτούμενες πληροφορίες για 
την τροποποίηση και αναπροσαρμογή του προγράμματος ή της μεθόδου διδασκαλίας από τον 
εκπαιδευτικό, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους και 
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να επιτύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Με την περιγραφική αξιολόγηση αποκτούν επίγνωση 
κι οι γονείς για τις δυσκολίες και αδυναμίες μάθησης των παιδιών τους, ώστε να μπορούν να 
συμβάλλουν με τη σειρά τους στην αντιμετώπιση και υπέρβασή τους (Κασσωτάκης, 1981·
Κωνσταντίνου, 2000· Σινανίδου, 2001· Ζμπάινος, 2007).

Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος θεωρεί ότι η περιγραφική αξιολόγηση ενισχύει τα 
κίνητρα μάθησης και δη τα εσωτερικά. Με τον τρόπο αυτό, η μάθηση εκλαμβάνεται ως μια 
ευχάριστη διαδικασία και αναδεικνύεται η παιδαγωγική διάσταση της εκπαιδευτικής πράξης.

Διαδεδομένη είναι, επίσης, η άποψη ότι η περιγραφική αξιολόγηση ευνοεί τη δημιουργία ενός 
θετικού, υποστηρικτικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος μάθησης. Καλλιεργείται μια σχέση 
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητές, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης 
των μαθητικών επιδόσεων μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό, εκλείπει η ανταγωνιστική ατμόσφαιρα 
από τη σχολική τάξη και, ως εκ τούτου, αναπτύσσονται υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των 
μαθητών (Κωνσταντίνου, 1995).

Αναφορικά με τα μειονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης του πίνακα 5.2,
επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της στο σχολείο απαιτεί από τον εκπαιδευτικό συστηματική 
εξάσκηση σε δεξιότητες παρατήρησης και περιγραφής της συμπεριφοράς των μαθητών. Κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει πρόσθετη επιμόρφωση-κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν 
στην αξιολόγηση γενικά αλλά και στην παρατήρηση και καταγραφή σημαντικών στοιχείων της 
σχολικής δραστηριότητας του μαθητή ειδικά. Επιπρόσθετα, όπως υποστηρίζεται, η σύνταξη 
διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων περιγραφικών εκθέσεων συνιστά μια χρονοβόρα 
διαδικασία, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πτυχών της μαθητικής προόδου (Καψάλης,
Χανιωτάκης, 2011).

Ένα άλλο αρνητικό σημείο της περιγραφικής έκθεσης αναφέρεται στα προβλήματα 
κατανόησης που προκύπτουν από τη χρήση επιστημονικών ή υπερβολικά ακαδημαϊκών εκφράσεων 
και ξενικών λέξεων. Επιπλέον, οι ασαφείς οδηγίες και επισημάνσεις του εκπαιδευτικού οδηγούν 
συχνά σε παρερμηνείες και λαθεμένες εκτιμήσεις από τη μεριά των γονέων. Αξίζει να 
επισημάνουμε, επίσης, ότι η χρήση στερεότυπων και τυποποιημένων εκφράσεων ενέχει συχνά το 
στοιχείο της υπερβολής, της ωραιοποίησης ή του στιγματισμού, με αποτέλεσμα να επιδρούν πολλές 
φορές αρνητικά στο ίδιο το παιδί ή την οικογένειά του. Μάλιστα, θεωρείται ότι οι λέξεις, μέσω της 
περιγραφικής αξιολόγησης, «τραυματίζουν» περισσότερο απ’ ό,τι ένα αριθμητικό ή αλφαβητικό 
σύμβολο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η απαρίθμηση μιας σειράς ελλείψεων και αδυναμιών 
μπορεί να επηρεάσει ανεπανόρθωτα το αυτοσυναίσθημα και την αυτοεικόνα του αδύναμου μαθητή 
και, ως εκ τούτου, να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ομαλή ψυχοκοινωνική ή ακαδημαϊκή του 
εξέλιξη (Αβδάλη,1979· Χανιωτάκης, 1999· Κωνσταντίνου, 2000). Σύμφωνα με τα πορίσματα της 
έρευνας, όμως, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ενστερνίζονται τις παραπάνω θέσεις. 

Σημειώνεται, ακόμη, ότι η περιγραφική αξιολόγηση, κατά τους εκπαιδευτικούς, λειτουργεί 
περισσότερο ευνοϊκά για τους αδύναμους μαθητές. Υπονοείται, δηλαδή, ότι ο εκπαιδευτικός 
στρέφει περισσότερο την προσοχή του στην ομάδα των αδύναμων μαθητών (με μαθησιακές 
δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δυσκολίες προσαρμογής 
κ.λπ.), που χρήζει άμεσης στήριξης και βοήθειας. Δεν παραγκωνίζεται, όμως, απαραίτητα η ομάδα 
των καλών μαθητών, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζονται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία
(Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011).

Επιπροσθέτως, διατυπώνεται η άποψη ότι η περιγραφική αξιολόγηση δεν προετοιμάζει 
επαρκώς τον μαθητή για τις εκτός σχολείου πραγματικές συνθήκες ζωής. Συγκεκριμένα, ο μαθητής 
δε συνηθίζει στο σκληρό ανταγωνιστικό κλίμα, που επικρατεί στην αγορά εργασίας ή στο 
βαθμοθηρικό και εξετασιοκεντρικό σύστημα των επόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης (Βεκ, 1987). 
Με την προαναφερθείσα θέση διαφωνεί ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων. 

Ακολούθως, στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με την επιλογή του ενός ή/και των δύο τρόπων έκφρασης των αποτελεσμάτων της 
αξιολογικής διαδικασίας για καθεμία ομάδα τάξεων (Α΄ & Β΄, Γ΄ & Δ΄ και Ε΄ & ΣΤ΄). Ως προς την 
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πρώτη ομάδα τάξεων (Α΄ & Β΄), παρατηρείται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διάκεινται 
αρνητικά προς τη χρήση της αξιολόγησης με βαθμούς και δείχνουν προτίμηση προς την
εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, την περιγραφική. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
περιγραφική αξιολόγηση βρίσκεται εγγύτερα προς τους παιδαγωγικούς στόχους της αξιολογικής 
διαδικασίας, καθώς δε βάζει τα παιδιά στη λογική της βαθμοθηρίας ή του ανταγωνισμού και με 
αυτό τον τρόπο διευκολύνει τη μετάβασή τους από το σπίτι ή το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
σχολείο. Με την ίδια λογική, η περιγραφική ανταποκρίνεται περισσότερο στο ευαίσθητο και νεαρό 
της ηλικίας των παιδιών, ενώ αναφέρεται, επίσης, ότι τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη 
τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία ενός αριθμητικού ή 
γραμματικού συμβόλου (Κοτσιπετσίδης, 1988· Χανιωτάκης, 1999· Καψάλης, Χανιωτάκης, 2011).

Για τις επόμενες τάξεις (Γ΄ & Δ΄), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται πάλι να προτιμούν 
την περιγραφική αξιολόγηση. Ωστόσο, έχει αυξηθεί αισθητά ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 
επιλέγουν την αξιολόγηση με βαθμούς, γεγονός που παραπέμπει στη σκέψη ότι το πέρασμα σε 
μεγαλύτερες τάξεις απαιτεί τη σταδιακή προσαρμογή των παιδιών στο βαθμοθηρικό σύστημα της 
χώρας μας. 

Αναφορικά με τις δύο τελευταίες τάξεις (Ε΄ & ΣΤ΄), παρατηρήσαμε ότι για πρώτη φορά η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών στρέφεται προς την αξιολόγηση με βαθμούς, αν και ο αριθμός τους 
δεν είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών που επιλέγουν την 
περιγραφική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η πολύ μικρή διαφορά τους δείχνει ότι ορισμένοι από 
αυτούς ενδέχεται να επέλεξαν ταυτόχρονα και τις δύο μορφές έκφρασης της αξιολόγησης των 
μαθητών. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να αναφέρουμε ότι η, έστω και ελαφρά, προτίμηση προς την 
αξιολόγηση με βαθμούς οδηγεί στη σκέψη ότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η μετάβαση στην 
επόμενη εξετασιοκεντρική βαθμίδα (Δευτεροβάθμια), ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί η ομαλή 
προσαρμογή των παιδιών στις πραγματικές συνθήκες ζωής (Βεκ, 1987).

4 Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρείται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν την παιδαγωγική διάσταση της περιγραφικής αξιολόγησης, καθώς προβάλλονται 
πολλαπλές πτυχές της σχολικής επίδοσης του μαθητή και αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες, 
ικανότητες και δυσκολίες του. Εν συνεχεία, διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν με το γεγονός ότι η 
περιγραφική αξιολόγηση δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα μάθησης, συμβάλλει στη δημιουργία 
θετικού κλίματος ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητές, καθώς και στην αναβάθμιση της 
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη. Αναφορικά με τις απόψεις που κάνουν λόγο για τις 
αδυναμίες της περιγραφικής αξιολόγησης, διαπιστώσαμε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν με 
τη μεγάλη δαπάνη χρόνου που χρειάζεται από την πλευρά του εκπαιδευτικού για την καταγραφή 
της προόδου, των δυσκολιών και άλλων σημαντικών πτυχών της σχολικής δραστηριότητας του 
μαθητή. Εκτός αυτού, απαιτείται από τους ίδιους συστηματική εξάσκηση σε δεξιότητες 
παρατήρησης και περιγραφής της συμπεριφοράς των μαθητών, προκειμένου να είναι σε θέση να 
συντάσσουν εξατομικευμένες και διαφοροποιημένες περιγραφικές εκθέσεις.

Από την άλλη, προκύπτει ότι οι βαθμοί συνιστούν ισχυρά εξωτερικά κίνητρα μάθησης και 
έναν εύχρηστο και οικονομικό τρόπο αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της αξιολογικής 
διαδικασίας. Ωστόσο, αδυνατούν να αποδώσουν την πολύπλευρη πραγματικότητα της επίδοσης 
των μαθητών, ενώ προάγουν τη βαθμοθηρία και τον ανταγωνισμό, αυξάνουν το άγχος και επιδρούν 
αρνητικά στο αυτοσυναίσθημα και την αυτοεικόνα των αδύναμων μαθητών.

Ως προς την καταλληλότητα της αξιολόγησης με βαθμούς ή της περιγραφικής αξιολόγησης 
σε καθεμία ομάδα τάξεων, διαπιστώσαμε ότι για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Α΄ & Β΄), η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της περιγραφικής αξιολόγησης. Σχετικά με τη 
δεύτερη ομάδα τάξεων (Γ΄ & Δ΄), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπερτερούν, με μικρότερη 
διαφορά, τα ποσοστά προτίμησης της περιγραφικής αξιολόγησης σε σχέση με τα αντίστοιχα της 
αξιολόγησης με βαθμούς. Αναφορικά με την τελευταία ομάδα τάξεων (Ε΄ & ΣΤ΄), παρατηρείται ότι 
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πρώτη ομάδα τάξεων (Α΄ & Β΄), παρατηρείται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διάκεινται 
αρνητικά προς τη χρήση της αξιολόγησης με βαθμούς και δείχνουν προτίμηση προς την
εναλλακτική μορφή αξιολόγησης, την περιγραφική. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
περιγραφική αξιολόγηση βρίσκεται εγγύτερα προς τους παιδαγωγικούς στόχους της αξιολογικής 
διαδικασίας, καθώς δε βάζει τα παιδιά στη λογική της βαθμοθηρίας ή του ανταγωνισμού και με 
αυτό τον τρόπο διευκολύνει τη μετάβασή τους από το σπίτι ή το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
σχολείο. Με την ίδια λογική, η περιγραφική ανταποκρίνεται περισσότερο στο ευαίσθητο και νεαρό 
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τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία ενός αριθμητικού ή 
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παρατήρησης και περιγραφής της συμπεριφοράς των μαθητών, προκειμένου να είναι σε θέση να 
συντάσσουν εξατομικευμένες και διαφοροποιημένες περιγραφικές εκθέσεις.

Από την άλλη, προκύπτει ότι οι βαθμοί συνιστούν ισχυρά εξωτερικά κίνητρα μάθησης και 
έναν εύχρηστο και οικονομικό τρόπο αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της αξιολογικής 
διαδικασίας. Ωστόσο, αδυνατούν να αποδώσουν την πολύπλευρη πραγματικότητα της επίδοσης 
των μαθητών, ενώ προάγουν τη βαθμοθηρία και τον ανταγωνισμό, αυξάνουν το άγχος και επιδρούν 
αρνητικά στο αυτοσυναίσθημα και την αυτοεικόνα των αδύναμων μαθητών.

Ως προς την καταλληλότητα της αξιολόγησης με βαθμούς ή της περιγραφικής αξιολόγησης 
σε καθεμία ομάδα τάξεων, διαπιστώσαμε ότι για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Α΄ & Β΄), η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της περιγραφικής αξιολόγησης. Σχετικά με τη 
δεύτερη ομάδα τάξεων (Γ΄ & Δ΄), τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπερτερούν, με μικρότερη 
διαφορά, τα ποσοστά προτίμησης της περιγραφικής αξιολόγησης σε σχέση με τα αντίστοιχα της 
αξιολόγησης με βαθμούς. Αναφορικά με την τελευταία ομάδα τάξεων (Ε΄ & ΣΤ΄), παρατηρείται ότι 

για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δείχνει μια προτίμηση προς την αξιολόγηση με 
βαθμούς, που υπερβαίνει ελαφρώς το αντίστοιχο ποσοστό προτίμησης της περιγραφικής. Από τα 
παραπάνω αναδεικνύεται η τάση των εκπαιδευτικών για σταδιακή εισαγωγή της αξιολόγησης με 
βαθμούς καθώς περνάμε σε μεγαλύτερες τάξεις.

Συμπερασματικά, παρά τη σημασία που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην περιγραφική 
αξιολόγηση, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί ανασταλτικά στην πρακτική εφαρμογή 
της. Ειδικότερα, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των μαθητών στις εισαγωγικές 
εξετάσεις, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί υποδεικνύουν την αποστήθιση ή αυτολεξεί αναπαραγωγή των 
γνώσεων ως την ενδεικνυόμενη τακτική που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στα ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σημαντικό, επιπλέον, ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η ανεπαρκής, 
μέχρι και ανυπόστατη, σε θέματα αξιολόγησης, κατάρτιση των εκπαιδευτικών, που τους καθιστά
απλούς μεταβιβαστές-αναπαραγωγούς έτοιμων γνώσεων (Κωνσταντίνου, 1995· Καψάλης,
Χανιωτάκης, 2011).

4.1 Περιορισμοί της έρευνας

Στην παρούσα έρευνα η δειγματοληψία έγινε σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Κρήτης και 
συλλέχθησαν 105 ερωτηματολόγια συνολικά. Δεν μπορούμε βέβαια να εκλάβουμε το δείγμα αυτό 
ως αντιπροσωπευτικό του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω του μικρού αριθμού, αλλά 
και του τοπικού περιορισμού. Πρόκειται για δείγμα ευκολίας, που μας παρέχει όμως σημαντικές 
ενδείξεις, ώστε να επενδύσουμε ερευνητικά πάνω στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα υπέρ και 
κατά τόσο της αξιολόγησης με βαθμούς όσο και της περιγραφικής αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, 
καταλήξαμε σε επισφαλή συμπεράσματα, με βάση τα οποία δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με 
απόλυτη βεβαιότητα ποια είναι η θέση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δύο μορφές έκφρασης 
των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας. Επομένως, τα ευρήματα που προέκυψαν χρήζουν 
περαιτέρω έρευνας.
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Περίληψη

Η εισήγηση αυτή βασίζεται στα δεδομένα συνεντεύξεων με Διευθυντές (Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης με αναφορά στο περιεχόμενο και τους στόχους που υπηρετούν με 
το καθημερινό τους έργο. Με βάση τις ιδέες του Foucault για την κυβερνησιμότητα και το λόγο και 
τη θεωρία του Bernstein για τον παιδαγωγικό λόγο εξετάζουμε τον τρόπο και το βαθμό διάχυσης 
του λόγου των υπερεθνικών φορέων για τη διασφάλιση ποιότητας και την αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση. Υποστηρίζουμε ότι οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τους κυρίαρχους διεθνείς 
λόγους προωθούν εξειδικευμένες τροπές διακυβέρνησης, οι οποίες, με τη σειρά τους, μορφοποιούν 
το πεδίο της κοινωνικής δράσης στην ελληνική σχολική εκπαίδευση και επιδρούν στις 
υποκειμενικότητες αυτής της ομάδας των επαγγελματιών της εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Δια-κυβέρνηση, αξιολόγηση, διοίκηση της εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκοποίηση. 

1 Εισαγωγή
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2 Η Δια-κυβέρνηση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. και της 
παγκοσμιοποίησης.
Ο χώρος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, διαμορφώνεται βαθμιαία υπό την 

επίδραση της παγκοσμιοποίησης και του λόγου για την οικονομία της γνώσης. Η διακυβέρνηση της 
εκπαίδευσης αναδεικνύεται εδώ και δύο περίπου δεκαετίες ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 
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παγκοσμίως στο επίπεδο των πολιτικών πρακτικών, ιδιαίτερα μετά το 2000 και την έκδοση της 
Λευκής Βίβλου για τη Δια-κυβέρνηση στην Ευρώπη (Ε.Ε., 2001). Η επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας μάς δείχνει ότι η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση 
ισχυρών υπερεθνικών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών φορέων, όπως η UNESCO, ο 
Ο.Ο.Σ.Α. και πολύ περισσότερο η Ε.Ε.. Οι πολιτικές που ασκούνται στην εκπαίδευση για τη 
διασφάλιση της ποιότητας εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών που σημειώνονται 
στο εκπαιδευτικό πεδίο μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και κάνουν σαφή μια στροφή σε 
νέες μορφές διακυβέρνησης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (Rizvi & Lingard, 
2010, Gewirtz et al., 2009, Υφαντή, 2002). Υπερεθνικοί δρώντες όλο και περισσότερο επιδρούν 
δυναμικά και επιχειρούν να παρέμβουν στη διαδικασία διαμόρφωσης λόγου και πολιτικών στο 
εσωτερικό των εθνικών κρατών (Τσαούσης, 2007). Αυτές οι πολιτικές προωθούνται μέσω 
συμβουλευτικών ερευνών, της χρηματοδότησης επιλεγμένων ερευνητικών μελετών, διεθνών 
μετρήσεων επιτελεστικότητας, όπως το «Programme for International Student Assessment» (PISA)
(Kanes et al., 2014) και το «Programme for International Assessment of Adult Competencies»
(PIAAC) (Tsatsaroni & Evans, 2014), καθώς και πολλών άλλων και ποικίλων τεχνικών.

Νέα εργαλεία, όπως η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού και το δίκτυο Eurydice διαμορφώνουν 
νέους όρους και συνθήκες για την αλλαγή και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
συστημάτων. Η διάχυση της πληροφορίας και των «καλών πρακτικών», προωθούνται ως 
τεχνολογίες «ήπιας διακυβέρνησης» (Lawn, 2006). Τα σχολεία αλλά και οι επαγγελματίες στο 
χώρο της εκπαίδευσης υποβάλλονται σε διάφορες διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας και 
Αξιολόγησης, μετρήσεων και συγκρίσεων δεικτών και παραμέτρων. Οι πρακτικές αυτές 
εντάσσονται στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκοποίησης [Europeanization] και της 
Παγκοσμιοποίησης που προωθούν οι διεθνείς οργανισμοί στις εγχώριες δομές και θεσμούς των 
κρατών μελών (Dale & Robertson, 2009, Lawn & Grek, 2012). Οι Rinne & Ozga (2013) αναλύουν
διεξοδικά τα εργαλεία αξιολόγησης του Ο.Ο.Σ.Α. (π.χ., PISA, PIAAC) και αναδεικνύουν τους 
τρόπους με τους οποίους τα εργαλεία αυτά προβάλλουν συγκεκριμένες επαγγελματικές πρακτικές 
και προωθούν μια όλο και περισσότερο τυποποιημένη μορφή των χαρακτηριστικών και της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η τεχνική της διάδοσης των στατιστικών 
και άλλων ποσοτικών δεδομένων δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη ενός ευέλικτου χώρου
πολιτικής και διακυβέρνησης των εκπαιδευτικών συστημάτων (Grek et al., 2009). Μέσω κριτηρίων 
και δεικτών προσδιορίζονται οι στόχοι, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες πραγμάτωσης του 
εκπαιδευτικού έργου και της δράσης των εκπαιδευτικών. 

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως η μετατόπιση από την κυβέρνηση στη 
Δια-κυβέρνηση (Lawn, 2006), υποδεικνύοντας ότι η πολιτική εξουσία δεν ασκείται πλέον μόνο από 
την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από μια σειρά από άλλα κέντρα και οργανισμούς με δύναμη και 
εξουσία, όπως οι διάφορες τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και υπερεθνικές, κυβερνητικές και μη-
κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις που δρουν με σκοπό την προώθηση των ατομικών ή / και 
συλλογικών συμφερόντων τους. Πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα κεντρικού ελέγχου και διοίκησης 
της εκπαίδευσης μέσω πληροφοριών, ποσοτικών δεικτών, αυτοαξιολόγησης, βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση εντοπίζονται βιβλιογραφικά 
ως πολιτική τεχνολογία άσκησης Δια-κυβέρνησης (Ozga, 2009, Andersen et al., 2009, Croxford et 
al., 2009, Grek et al., 2009, Segerholm, 2009, Simola et al., 2009). Οι δομές κατατάσσονται με 
βάση αυτά τα στοιχεία σε πίνακες και συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς την επίτευξη των στόχων,
ενώ παράγεται ένας κεντρικά ελεγχόμενος εκπαιδευτικός λόγος μέσω διαδικασιών λογοδοσίας, 
καθώς τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να πετύχουν τους στόχους, να έχουν 
αποτελέσματα ποσοτικά μετρήσιμα και να εξασφαλίσουν υψηλή θέση στον πίνακα κατάταξης των 
σχολείων (Ozga, 2009). Στις διαδικασίες αυτές η θέση των τοπικών αρχών της εκπαίδευσης 
περιορίζονται στην αξιόπιστη συλλογή και την άμεση μετάδοση δεδομένων, που είναι 
καθοριστικής σημασίας για την κεντρική διοίκηση.
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Στο πλαίσιο αυτό σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και αλλού, η διοίκηση της εκπαίδευσης έχει 
αποτελέσει στόχο αέναων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες συνιστούν ένα μοντέλο θεμελιωμένο στην 
«επινόηση της ποιότητας», όπως υποστηρίζουν αρκετοί ερευνητές των κριτικών μελετών της 
εκπαιδευτικής πολιτικής (Ozga, 2012). Στην Ελλάδα αυτές οι μεταρρυθμίσεις εισάγονταν με 
αργούς ρυθμούς, αλλά παρουσιάζουν μια εντατικοποίηση από το 2009 και ύστερα. Πρέπει, βέβαια, 
να σημειώσουμε ότι στη σημερινή συγκυρία, μετά από την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή, η 
κατάσταση είναι πολύ ρευστή και οι προοπτικές των πολιτικών για τη διασφάλιση ποιότητας και 
την αξιολόγηση είναι ακόμα αδιαμόρφωτες, όπως γίνεται φανερό από τις ανακοινώσεις της 
πολιτικής ηγεσίας (Μαυρογιώργος, 2015). Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές δημιουργούν προϋποθέσεις 
για την εισαγωγή ευρύτερων αλλαγών στην εκπαίδευση, με επιδράσεις στις καθημερινές 
παιδαγωγικές πρακτικές, τη σχολική εργασία, αλλά και τους ρόλους και τις υποκειμενικότητες των 
εκπαιδευτικών.

Θα παρουσιάσουμε κάποιες ενδείξεις αυτών των επιδράσεων στο χώρο της διοίκησης της 
ελληνικής εκπαίδευσης με βάση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από συνεντεύξεις που κάναμε 
με Δ.Ε.. Η εστίασή μας σ’ αυτό το πεδίο βασίζεται στη θεώρησή μας ότι η εκπαιδευτική πολιτική 
δεν είναι απλώς μια σειρά νομοθετημάτων που τίθενται σε εφαρμογή. Είναι τόσο οι διαδικασίες 
θέσπισης όσο και τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών (Ball, 1994). Ιδιαίτερο λοιπόν 
ενδιαφέρον έχει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπλαισιώνεται η εκπαιδευτική πολιτική 
στο πεδίο εφαρμογής και καθημερινής δράσης των διοικητικών στελεχών, τον τρόπο δηλαδή που 
ερμηνεύεται και μεταφράζεται  (interpretation/ translation) σε πολιτική θέσπιση (Singh et al. 2013) 
στα συγκεκριμένα πλαίσια.

Στο έργο του Foucault (1972 και 1991β) ο λόγος [discourse] παρουσιάζεται ως ένα σύνολο 
αποφάνσεων [statements] που σε μια ιδιαίτερη ιστορική στιγμή δημιουργεί τη γλώσσα γύρω από 
κάποιο θέμα ή, καλύτερα, κατασκευάζει το θέμα, αφού ορίζει και παράγει τα αντικείμενα της 
γνώσης μας και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτό (Howarth, 
2008). Ο λόγος στο πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη Δια-κυβέρνηση 
περιγράφει μια πολιτική διαδικασία διανομής και διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας και συνδέεται 
με την κυβερνησιμότητα [governmentality]. Πρόκειται για μια σύνθετη έννοια με την οποία ο 
Foucault (1991α) προσπαθεί να συλλάβει με πιο πολιτικούς όρους τα νοήματα της βιο-εξουσίας, 
που ορίζεται «ως μια ολοένα αυξανόμενη ‘‘καθυπόταξη σωμάτων και… έλεγχος των πληθυσμών’’ 
προς χάριν της επίτευξης μεγαλύτερης χρησιμότητας, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας» 
(Howarth, 2008:109). Η έννοια αυτή βοηθάει στην ανίχνευση των τρόπων με τους οποίους οι 
πολιτικές πρακτικές, όπως η Δια-κυβέρνηση, στη απτή υλικότητά τους, λειτουργούν για να 
μορφοποιήσουν ατομικές και συλλογικές «υποκειμενικότητες»• των πρακτικών με τις οποίες 
εφαρμόζεται η διακυβέρνηση• των μορφών του εαυτού και των υποκειμενικοτήτων που 
προϋποτίθενται από τις διαφορετικές πρακτικές διακυβέρνησης και, ακριβώς, των μετατροπών των 
υποκειμένων στις οποίες στοχεύουν οι πρακτικές αυτές (Haahr, 2004). Η κυβερνησιμότητα 
προτείνει μια εστίαση στις αναδυόμενες μορφές πρακτικής και τα είδη της γνώσης που 
προωθούνται ή αποκλείονται απ’ αυτές, καθώς και στα κριτήρια μέσω των οποίων αυτές οι 
δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές ως αποδεκτές και νόμιμες και το αντίστροφο.

Όπως επισημαίνουν οι Rizvi & Lingard (2010), όμως, ο λόγος της παγκοσμιοποίησης 
αναπαράγεται στο χώρο της εκπαίδευσης και από το χώρο της εκπαίδευσης. Ο λόγος λειτουργεί σε 
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επιλεκτική μεταβίβαση και πρόσκτηση» (Bernstein, 1990:181). Πρόκειται ουσιαστικά για μία αρχή 
αναπλαισίωσης, η οποία «επανατοποθετεί, επανεστιάζει και συνδέει εξειδικευμένους λόγους 
προκειμένου να δημιουργήσει τη δική της τάξη και τους δικούς της κανόνες (χωροχρονικής) 
διάταξης» (Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 2010:34). 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέρχονται από 19 ημιδομημένες 
συνεντεύξεις με Διευθυντές Πρωτοβάθμιας (10) και Δευτεροβάθμιας (9) Εκπαίδευσης από όλες τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις πλην αυτών της Δυτικής Μακεδονίας και των Ιονίων νήσων. Το 
πρωτόκολλο των συνεντεύξεων, επικεντρώθηκε στα διοικητικά καθήκοντα και τις πρακτικές των 
επαγγελματιών και αναπτύχθηκε σε τέσσερις άξονες περιλαμβάνοντας ερωτήσεις (α) σχετικά με τις 
διαδικασίες μέσω των οποίων επελέγησαν• (β) σχετικά με το πρόγραμμα για την απόκτηση του 
Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας• (γ) τις αντιλήψεις τους για το ρόλο και το περιεχόμενο της 
εργασίας τους• και (δ) τις απόψεις και την προσέγγισή τους γύρω από το σχολείο. Οι πολιτικές που 
αφορούν στη Διασφάλιση της Ποιότητας και την Αξιολόγηση σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα και 
στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το 2009 και μετά από 
διαδοχικές κυβερνήσεις, ήταν ο κοινός παρονομαστής των ερωτήσεών μας. Πρέπει να 
σημειώσουμε ότι οι συνεντεύξεις αυτές έγιναν στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου του 
2013, όταν ακόμα βρισκόταν σε εξέλιξη το πρόγραμμα για την Αυτοαξιολόγηση και ενώ το 
Π.Δ.152 βρισκόταν στο στάδιο της διαβούλευσης.

Προκειμένου να διαμορφώσουμε το πρωτόκολλο των συνεντεύξεων μελετήσαμε τις 
θεματικές ενότητες και το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του 
ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε για την απόκτηση του 
Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας με βάση το Ν.3848/2010, καθώς και τα 121 σενάρια που 
συμπεριλήφθηκαν στην Τράπεζα Θεμάτων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών επιλογής των Δ.Ε. το 2010. Θεωρούμε ότι τα κείμενα αυτά αναπαριστούν τον 
παιδαγωγικό λόγο στο πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης και αποτελούν τους θεωρητικούς 
πόρους γνώσης από τους οποίους αντλούν οι Δ.Ε. για τη διαμόρφωση στάσεων και προσεγγίσεων 
γύρω από το σχολείο και το εκπαιδευτικό έργο.

3 Παρουσίαση δεδομένων.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα ευρήματα από την ανάλυση αυτού του 

υλικού παραθέτοντας ενδεικτικά και κάποια αποσπάσματα κυρίως από τα απομαγνητοφωνημένα 
κείμενα των συνεντεύξεων. 

Σημειώνουμε αρχικά ότι στο επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για το Πιστοποιητικό 
Διοικητικής Επάρκειας προβάλλεται η θέση ότι η έννοια της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με 
δείκτες βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (Κατσαρού–Δεδούλη, 2008). Αναφέρεται 
μάλιστα ότι η σύνδεση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
αποτελεί κεντρική τάση στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ε.. «Η ιδέα ότι η βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης προϋποθέτει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
θεωρείται στις χώρες αυτές δεδομένη» (ό.π.: σ.127). Αλλού πάλι αναφέρεται ότι είναι αναγκαίο να 
μεταφερθεί στο χώρο της εκπαίδευσης το μοντέλο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Κάτι τέτοιο
όμως συναντά μια σειρά από περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και «η ανυπαρξία (την εποχή που 
εκδόθηκε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο) συστήματος αξιολόγησης, θεσμοθετημένων επιστημονικών 
μεθόδων συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, καθώς και κριτηρίων ποιότητας» (Κατσαρός, 
2008:136). Ανάλογες επίσης είναι οι θέσεις και οι προσεγγίσεις που ενσωματώνονται στο 
περιεχόμενο των 121 σεναρίων που συμπεριλήφθηκαν στην Τράπεζα Θεμάτων του 2010.

Η ανάλυση των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι ερωτώμενοι σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται με 
παρόμοιες θέσεις. Στο σύνολό τους λένε ότι συμφωνούν με την εφαρμογή διαδικασιών λογοδοσίας 
και με τις πολιτικές αξιολόγησης των σχολείων μέσω επιδόσεων.
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«Συμφωνώ απόλυτα. Η εκπαίδευση είναι κοινωνικός θεσμός ύψιστης σημασίας και δεν 
μπορεί από ένα θεσμό να λείπει το στοιχείο της αξιολόγησης[…]Νομίζω η μη αξιολόγηση έχει 
οδηγήσει την εκπαίδευση σε τέλμα». (Π.Ε.04)∗∗
Δικαιολογούν την άποψη αυτή με τον ισχυρισμό ότι οι επιτελεστικές μορφές αξιολόγησης θα 

παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα να βελτιώνουν τις ικανότητές 
τους και να συμμετέχουν σε καινοτόμες δραστηριότητες για τη βελτίωση της ποιότητας της 
σχολικής εργασίας.

«Συμμετέχουν οι συνάδελφοι γιατί αρχίζουνε και νιώθουνε το… ότι η αξιολόγηση 
πλησιάζει και άρα θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να μας 
απασχολήσουν κι άλλα πράγματα». (Δ.Ε.11)
Οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν, επίσης, ότι τα σχολεία έχουν ευθύνη έναντι της τοπικής 

κοινότητας και της κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους και 
να λογοδοτούν σ’ αυτή.

«Η κοινωνία ουσιαστικά επενδύει στο σχολείο και προσδοκά από το σχολείο πράγματα».
(Δ.Ε.16)
Γίνεται μάλιστα επίκληση της ανάγκης για προσανατολισμό της εκπαίδευσης στην αγορά με 

στόχο την οικονομική ανάπτυξη – ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
«…περνούμε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη 

συγκυρία να έχουμε ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία. Και τέλος πάντων προς την 
κατεύθυνση των στόχων, που προ ολίγου αναφέρατε… νομίζω ότι όταν ένα σχολείο προοδεύει 
με την έννοια του ότι κάνει σωστά τη δουλειά του, βγάζει επιστήμονες, νομίζω ναι…». (Π.Ε.15)
Ωστόσο, κάποιοι ερωτώμενοι εκφράζουν επιφυλάξεις, σε κάποιες περιπτώσεις διαφωνούν και 

σε άλλες αντιτίθενται στη θέση για αξιολόγηση των σχολείων μέσω των επιδόσεών τους. Βρίσκουν 
ότι οι πρακτικές της δημοσιοποίησης των επιδόσεων των σχολείων γίνονται χωρίς λόγο. Μερικοί 
απ’ αυτούς αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος αλλοτρίωσης του κοινωνικού ρόλου του σχολείου 
και δημιουργίας κλίματος απομόνωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών εάν η δουλειά τους βασίζεται 
στον ανταγωνισμό, τη δημοσίευση ποσοτικών δεδομένων και σε άλλες παρόμοιες τεχνικές 
αξιολόγησης. 

«Απ’ την άλλη μεριά υπάρχει μια αντίφαση τεράστια ανάμεσα στο να δημοσιοποιούμε από 
ένα σχολείο πόσες εργασίες έκανε, πόσα ερευνητικά προγράμματα, πόσες εκθέσεις, πόσες 
εκδηλώσεις κ.λ.π. και απ’ την άλλη μεριά να δεσμεύουμε το γονέα να πηγαίνει το παιδί του στο 
σχολείο που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει από τα πριν χωροθετήσει». (Δ.Ε.07)

«Δηλαδή περισσότερο αυτός ο τρόπος αξιολόγησης αφορά επιχειρήσεις με ποσοτικά 
χαρακτηριστικά». (Π.Ε.02)

«Μήπως πέσουμε και σε ισχυρούς ανταγωνισμούς οι οποίοι θα αλλάξουν τον 
προσανατολισμό του σχολείου, και κυνηγάμε μόνο τα αποτελέσματα χωρίς να βλέπουμε 
ενδεχόμενα κι άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σχολείου. Δηλ. να εισαχθεί η αντίληψη  του 
ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση αλλά να μην απορροφηθεί το σχολείο και γίνει επιχείρηση. 
Θέλει μια προσοχή και μια μεταβατικότητα». (Δ.Ε.06)
Σε γενικές γραμμές, όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι κυριαρχούν οι απόψεις που βασίζονται 

στην ιδέα ότι η εξωτερική ρύθμιση της επιτελεστικότητας είναι χρήσιμη και αναγκαία ή ακόμα και 
αναπόφευκτη για το σημερινό σχολείο και τη θέση του στην κοινωνία. 

«Οι εκπαιδευτικοί είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν αξιολογήθηκε κι αυτό είναι 
παράλογο. Όλη η Ευρώπη αξιολογείται, ο ιδιώτης αξιολογείται από τον πελάτη κι αν δεν είναι 
καλός, ο πελάτης δεν θα ξαναπάει, αλλά ο εκπαιδευτικός είναι στο απυρόβλητο». (Π.Ε.08)

«Στην αρχαιότητα που είχαμε την άμεση δημοκρατία, οι άρχοντες λογοδοτούσαν κάθε 
χρόνο. Εγώ κλείνω 32 χρόνια εκπαίδευσης και πέρα από τις όποιες περιπτώσεις, που 

∗∗ Π.Ε.: ο ερωτώμενος είναι Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δ.Ε.: ο ερωτώμενος είναι Διευθυντής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός δείχνει τη σειρά που έχει η συνέντευξη στο σύνολο των 19.
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διεκδίκησα μια θέση, όπου αξιολογήθηκα, έστω ότι ήταν άδικο με την έλλειψη διαφάνειας, σε 
κάποιες… Δεν αξιολογήθηκα, δεν μπήκε κάποιος μέσα στην τάξη είτε αυτός θα λεγόταν 
Σύμβουλος, είτε θα λεγόταν πριν Επιθεωρητής ή Διευθυντής ή Μέντορας ή όπως αλλιώς θα τον 
ονομάσουμε, για να με βοηθήσει είτε θετικά, είτε να μου πει ότι εδώ πρέπει… χάνεις το 
παιχνίδι».(Δ.Ε.05)

4 Συμπεράσματα
Τα ευρήματα που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα δείχνουν ότι ο χώρος της 

διοίκησης της εκπαίδευσης βρίσκεται υπό την ισχυρή επίδραση του Παγκοσμιοποιημένου και 
Ευρωπαϊκοποιημένου λόγου για τη Δια-κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για την αξιολόγηση 
της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Τα στελέχη της εκπαίδευσης μυούνται – διαπαιδαγωγούνται σε μια «θεμιτή» γνώση μέσω 
πρακτικών και ιδιαίτερα μέσω των πρακτικών αξιολόγησης. Η σημασία των πρακτικών 
αξιολόγησης αναδείχθηκε, κατά κύριο λόγο, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών επιλογής των 
στελεχών, στα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν ως προϋπόθεση για την 
πιστοποιημένη επάρκειά  τους, και πρόσφατα στο πλαίσιο του εν εξελίξει σχήματος αξιολόγησης 
που εφαρμόζεται για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν 
να ερμηνευτούν ως μια κίνηση επανα-συγκέντρωσης από τη μεριά του κράτους· δηλαδή μια 
προσπάθεια να διακυβερνηθεί και να ρυθμιστεί το πεδίο του Σ.Ε. και οι κύριοι φορείς του μέσω 
των κανόνων αξιολόγησης του παιδαγωγικού μηχανισμού.

Οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τους κυρίαρχους διεθνείς λόγους προωθούν 
εξειδικευμένες τροπές διακυβέρνησης, οι οποίες, με τη σειρά τους, μορφοποιούν το πεδίο της 
κοινωνικής δράσης στην ελληνική σχολική εκπαίδευση Όπως πολύ εύστοχα έχουν υποστηρίξει οι 
Gewirtz & Cribb, (2010:180), η αναδιοργάνωση του σχολείου προβάλει τον ισχυρισμό, σύμφωνα 
με τον οποίο ο καλός εκπαιδευτικός είναι αυτός που επιτυγχάνει καλές επιδόσεις και όχι αυτός που 
προσπαθεί να διαμορφώνει τη διδασκαλία του για το μαθητή και την κοινωνία. Υπ’ αυτούς τους 
όρους στο χώρο της εκπαίδευσης παράγονται νέοι ρόλοι και νέες υποκειμενικότητες, καθώς οι 
εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε παραγωγούς/παρόχους, εκπαιδευτικούς επιχειρηματίες και 
διευθυντικά στελέχη και υποβάλλονται σε αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και συγκρίσεις επιδόσεων 
ανά τακτά διαστήματα. Tα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες 
των πελατών και των καταναλωτών και όχι οι «παλιές» δεσμεύσεις όπως η ισότητα, η εντιμότητα 
και η μόρφωση. 

Ως εκ τούτου, μέσω των βάσεων δεδομένων, της αυτοαξιολόγησης και με τις κριτικές και 
τους ελέγχους της μάθησης οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αντικείμενα 
επιτήρησης και ελέγχου –με την έννοια που τους δίνει ο Foucault– και πρέπει να είναι ορατά (Ball, 
2009). Τα σχολεία επιδίδονται σε έναν αγώνα επανακαθορισμού της δημόσιας εικόνας τους, ώστε 
να επιβιώσουν μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. 

Τα νέα αυτά πρότυπα γνώσης και διακυβέρνησης  θέτουν σημαντικά ερευνητικά αλλά και 
πολιτικού χαρακτήρα ερωτήματα, αφού τελικά αναφερόμαστε στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων 
των διοικητικών στελεχών και επιδρούν στις υποκειμενικότητες αυτής της ομάδας των 
επαγγελματιών της εκπαίδευσης.
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διεκδίκησα μια θέση, όπου αξιολογήθηκα, έστω ότι ήταν άδικο με την έλλειψη διαφάνειας, σε 
κάποιες… Δεν αξιολογήθηκα, δεν μπήκε κάποιος μέσα στην τάξη είτε αυτός θα λεγόταν 
Σύμβουλος, είτε θα λεγόταν πριν Επιθεωρητής ή Διευθυντής ή Μέντορας ή όπως αλλιώς θα τον 
ονομάσουμε, για να με βοηθήσει είτε θετικά, είτε να μου πει ότι εδώ πρέπει… χάνεις το 
παιχνίδι».(Δ.Ε.05)
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Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Αθηνά Χαλκιαδάκη MSc, PhD
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τη φιλοσοφία ενός μοντέλου αυτοαξιολόγησης, 

τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, τον τρόπο εφαρμογής του και το θεωρητικό υπόβαθρο που το 
υποστηρίζει. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλες οι τεχνικές αυτοαξιολόγησης σε μία 
μόνο σχολική χρονιά, απλώς ας γίνει μια αρχή που σιγά σιγά θα εμπλουτίζεται από νέες ιδέες και 
εφαρμογές. Ας σημειωθεί ότι τα παιδιά ενδέχεται να αξιολογούνται παράλληλα με τον 
παραδοσιακό τρόπο -τεστ που βαθμολογούνται με τη δεκάβαθμη κλίμακα- σε μαθήματα που 
διδάσκουν άλλοι εκπαιδευτικοί. Αρχικά χρειάζεται να πειστεί ο εκπαιδευτικός για την
αναγκαιότητα εφαρμογής ενός άλλου τύπου αξιολόγησης, που θα κάνει τους μαθητές πιο 
αποδοτικούς, πιο χαρούμενους και εκείνον πιο αποτελεσματικό στο έργο του. Επιλέχθηκε η Δ' τάξη 
αφενός γιατί η αυτοαξιολόγηση υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα διδακτικά εγχειρίδια και 
αφετέρου γιατί τα παιδιά είναι στην ηλικία που μπορούν να αυτονομηθούν σε ότι αφορά τον τρόπο 
που διαβάζουν και τον τρόπο που μαθαίνουν.

Λέξεις κλειδιά:  αξιολόγηση επίδοσης, αυτοαξιολόγηση, αυτοδιόρθωση, ανατροφοδότηση

1. Εννοιολογική διασάφηση

1. 1 Αξιολόγηση επίδοσης του μαθητή

Αξιολόγηση είναι η απόδοση ορισμένης αξίας σε πρόσωπα, αντικείμενα, πράγματα, 
καταστάσεις ή γεγονότα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης 
(Κασσωτάκης, 2013). 

“Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών είναι η "συστηματική διαδικασία που επιδιώκει να 
προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο οι διδασκόμενοι επιτυγχάνουν τους στόχους που επιδιώκονται στο 
πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
αναπτύσσονται στο σχολείο”  (Κασσωτάκης, 2013). 

Η επίδοση των μαθητών σχετίζεται με την ατομική τους προσπάθεια, με τις νοητικές τους 
ικανότητες, με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, με την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, την επάρκεια μεθόδων και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
μέσων (Παμουκτσόγλου, 1998), τη βοήθεια και τη στήριξη που έχει το κάθε άτομο από το 
οικογενειακό του περιβάλλον και με  ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες όπως η στάση τους 
απέναντι στο σχολείο, η συναισθηματική τους ισορροπία, η αυτοεκτίμησή τους, τα κίνητρά τους 
και η δύναμη της θέλησής τους (Κασσωτάκης 2013∙ Δημητρόπουλος, 2002). Εξαρτάται από την 
κοινωνικοοικονομική τους προέλευση και το πολιτιστικό επίπεδο του περιβάλλοντός τους καθώς 
έχουν δείξει πολλές έρευνες (Κασσωτάκης, 2013∙  Παμουκτσόγλου, 1998∙ Πυργιωτάκης, 1989). Η 
αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί μια καταγραφή που αντικατοπτρίζει τις άνισες αφετηρίες των 
μαθητών σε σχέση με την ενιαία γνώση που παρέχει το σχολείο (αναλυτικά προγράμματα, κριτήρια 
εκπαιδευτικών) οπότε χρησιμοποιείται ως μέσω αναπαραγωγής της κοινωνικής διαστρωμάτωσης 
(Παμουκτσόγλου, 1998).  Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα παρουσιάζεται μεγάλη 
ανομοιογένεια ανάμεσα στο επίπεδο των μαθητών που συνδιδάσκονται με αποτέλεσμα ο τρόπος 
της σχολικής εργασίας να αποβαίνει σε βάρος των αδύνατων (Πυργιωτάκης, 1989). Για την 
ερμηνεία της διαφοροποίησης των επιδόσεων μεταξύ των μαθητών απαιτείται ευρεία θεώρηση των  
φαινομένων και όχι απλή διαπίστωση τι ξέρουν και τι μπορούν να κάνουν (Κασσωτάκης, 2013).
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Λέξεις κλειδιά:  αξιολόγηση επίδοσης, αυτοαξιολόγηση, αυτοδιόρθωση, ανατροφοδότηση

1. Εννοιολογική διασάφηση

1. 1 Αξιολόγηση επίδοσης του μαθητή
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απέναντι στο σχολείο, η συναισθηματική τους ισορροπία, η αυτοεκτίμησή τους, τα κίνητρά τους 
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1.2 Κριτική θεώρηση του παραδοσιακού συστήματος αξιολόγησης

Στο παραδοσιακό σύστημα αξιολόγησης:
• Δίνεται βαρύτητα στην απομνημόνευση ξηρών γνώσεων. Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι το 80% 

των γνώσεων που μαθαίνονται για τις εξετάσεις λησμονούνται μετά από 15 μήνες 
(Παπαδόπουλος, 1978 στο Κασσωτάκης, 2013). Στην εποχή που αλλάζει το εύρος των 
γνώσεων δεν μπορεί η αξιολόγηση να παραμένει προσκολλημένη στον έλεγχο της 
απομνημόνευσης.

• Δίνεται έμφαση στη σύγκριση των μαθητών μεταξύ τους και όχι στη σύγκριση του κάθε
μαθητή με τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ανταγωνιστική νοοτροπία.  

• Ο φόβος της αποτυχίας που καλλιεργείται αυξάνεται από το ενδεχόμενο τιμωρίας από τους 
γονείς. 

• Αμφισβητείται η δυνατότητα των τυποποιημένων τεστ να αξιολογήσουν ανωτέρου επιπέδου 
γνωστικές διαδικασίες, όπως η κριτική και αναλυτική σκέψη. Αναφέρονται περισσότερο 
στη δηλωτική παρά στη διαδικαστική γνώση. Δεν προωθούν την ανάπτυξη 
αυτορρυθμιστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές, δεν αφήνουν περιθώρια 
για ενεργητική συμμετοχή τους. (Κασσωτάκης, 310∙ Dann 2002 στο Self-
assessment/evaluation, http://www.greek-
language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=200). 

1.3 Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης-Αυταξιολόγηση

Η κριτική στις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, συνέβαλε στη διάδοση εναλλακτικών 
μορφών όπου δίνεται έμφαση στην ολιστική αξιολόγηση με την οποία επιδιώκεται η ενεργός 
συμμετοχή των μαθητών (Κασσωτάκης, 2013):

• Φάκελος αξιολόγησης ή πορτφόλιο. 
• Παρατήρηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.
• Εκτέλεση αυθεντικού έργου (π.χ. σχέδια εργασίας).
• Συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών με μαθητές όπου εκτός από γνώσεις ελέγχονται και 

προσωπικά ενδιαφέροντα, στάσεις, κίνητρα, κλίσεις, πεποιθήσεις κ.λπ.
• Διάφορες μορφές αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (Κασσωτάκης, 2013∙ ΔΕΠΠΣ, 

2002).
• Χρήση εννοιολογικών χαρτών.

Η ανατροφοδότηση αποτελεί βασικό στόχο της αξιολόγησης (ΔΕΠΠΣ, 2002). Αυτό 
σημαίνει ότι από τη μία ο διδάσκων σχεδιάζει και βελτιώνει τις διδακτικές μεθόδους αλλά και ο 
μαθητής αποκτά συνείδηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται, κατανοεί τις αδυναμίες του και 
αναμορφώνει τις γνωστικές του στρατηγικές (Ρεκαλίδου, 2011 στο Κασσωτάκης, 2013). 

Η αυτοαξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές βγάζουν συμπεράσματα 
σχετικά με τη δική τους επίδοση (Sluijsmans et al. 1999:297 στο http://www.greek-
language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=200) και τους δίνεται ο χρόνος να 
τροποποιήσουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Συμβάλλει στη διαδικασία ανατροφοδότησης 
για τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει καθοριστική σημασία στην αυτονόμηση 
του μαθητή  (http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=200),
διαμορφώνει θετικές στάσεις για την αξιολόγηση (Κασσωτάκης, 2013), αυξάνει το ενδιαφέρον 
τους για τη μάθηση και βελτιώνουν τη συνολικότερη απόδοσή τους στην τάξη (http://www.greek-
language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=200). 

Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να πάρει τη μορφή προσωπικής έκθεσης που συντάσσει ο 
μαθητής για τον εαυτό του (προσπάθεια, πρόοδο,δυσκολίες,συνεργασία με συμμαθητές κ.λπ.) ή να 
πραγματοποιείται μέσω εντύπων ή ερωτηματολογίων που συντάσσει ο εκπαιδευτικός. Η ειλικρινής 
αυτοαξιολόγηση απαιτεί ενδοσκόπηση και αυτοανάλυση που οδηγούν το άτομο να 
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συνειδητοποιήσει τη μαθησιακή του πορεία, να αποτιμήσει την προσπάθειά του και τα 
αποτελέσματά της κι αν χρειάζεται να τη δυναμώσει (Κασσωτάκης, 2013).

2 Η αυτοαξιολόγηση στη σχολική μας τάξη

Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εφαρμόζεται σε 
συνδυασμό  με άλλες εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης και δεν αφορά μόνο στην επίδοση των 
μαθητών αλλά σε όλη τους τη δραστηριότητα μέσα στη σχολική τάξη (Πίνακας 1). Βασικές αρχές 
αυτού του μοντέλου αυτοαξιολόγησης είναι: "όλα αξιολογούνται", "όλα διορθώνονται", "όλοι 
είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα".

2.1 Το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις

Αναλαμβάνοντας για πρώτη χρονιά μια νέα τάξη δεν είναι εύκολο να καθιερώσει κανείς 
εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Οι μαθητές/τριες, υφίστανται διαφορετικά διδακτικά στυλ και 
διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης όπου οφείλουν να προσαρμόζονται. Ο εκπαιδευτικός που θα 
εφαρμόσει την όποια καινοτομία οφείλει να σεβαστεί απόλυτα την προηγούμενη εμπειρία των 
μαθητών προσπαθώντας απλώς να τους δείξει "έναν άλλο δρόμο" τον οποίο θα κρίνουν και οι ίδιοι 
στην πορεία, εντοπίζοντας τα οφέλη ή ακόμα και τις δυσλειτουργίες του. 

Με βάση την καινούρια προσέγγιση, οι μαθητές έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της 
αξιολόγησης, μαθαίνουν να αξιολογούν και να αυτοαξιολογούνται αφού πρώτα νιώσουν 
εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσα στην ευρύτερη ομάδα της τάξης τους. Για να συμβεί αυτό 
χρειάζεται να συνδιαμορφώνουν τη ζωή της τάξης με τις ιδέες και με τη δράση τους, να επιλύουν 
τις συγκρούσεις τους χωρίς το φόβο της τιμωρίας, να είναι ειλικρινείς και να εκφράζουν τις 
απόψεις και τα συναισθήματά τους. Η προσήλωση σε ένα κοινό ομαδικό σκοπό, η ανάληψη 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών, η ολοκλήρωση ενός ομαδικού έργου, καθιστούν το κάθε παιδί 
απαραίτητο στην ομάδα. Οι μαθητές διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους πέρα από τον ανταγωνισμό 
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για την καλύτερη επίδοση, καλλιεργούν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες μέσα από ομαδικά 
έργα. 

2.1.1 Οργάνωση τάξης

Για να έχουν αποτελεσματικότητα οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης είναι απαραίτητο 
να υποστηρίζονται από εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας όπως η ομαδοσυνεργατική. Από τις 
πρώτες κιόλας μέρες  τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες με τυχαίο τρόπο, δίνουν όνομα και φτιάχνουν 
το σύμβολό της. Η κάθε ομάδα θέτει τους σημαντικότερους κανόνες λειτουργίας της τάξης που 
αφορούν τις "αξίες ζωής" και θα αποτελέσουν το "συμβόλαιο" της κάθε ομάδας προς την 
ολομέλεια. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της "χώρο" στην τάξη (ράφια, ντουλάπια, κουτιά υλικών). 

Πριν ξεκινήσουν οι ομαδικές εργασίες στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, οι ομάδες 
αναλαμβάνουν εβδομαδιαίες αρμοδιότητες που εναλλάσσονται κυλιόμενα: υπεύθυνοι "φροντίδας 
τάξης" (διακόσμηση, καθαριότητα, διάταξη θρανίων), "εξωτερικών εργασιών" (φωτοτυπίες κ.λπ.), 
"υπεύθυνοι βιβλιοθήκης τάξης" κ.λπ. Τότε ξεκινά η αυτοαξιολόγηση. Στην αρχή της βδομάδας η 
κάθε ομάδα, σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες, αναλαμβάνει μία αρμοδιότητα. Στο τέλος της 
βδομάδας αξιολογεί περιγραφικά την απόδοσή της (κριτήρια: βαθμός συμμετοχής μελών, ποιότητα 
έργου, συνεργατικότητα) σε αναρτημένο πίνακα αρμοδιοτήτων, συμπληρώνει δεκάβαθμη κλίμακα 
αυταξιολόγησης που αποδίδει την περιγραφική αυτοαξιολόγησή της.  

Εφόσον τακτοποιηθεί η διάταξη των θρανίων κατά ομάδες, καλό θα είναι να προβλεφθεί 
ένας χώρος συζήτησης σε κύκλο, επίλυσης συγκρούσεων και δραστηριότητων σε ολομέλεια. Ο 
χώρος αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως "γωνιά χαλάρωσης" όπου τα παιδιά θα κάθονται χωρίς 
παπούτσια και δύναται να συσταθεί πολύ εύκολα αν φέρουν κουρελούδες, χαλάκια, μαξιλαράκια. 
Ο χώρος αυτός προσφέρεται και για το μάθημα των Θρησκευτικών.

2.1.2 Σύμπραξη των γνωστικών αντικειμένων για την καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων

Για τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος στην τάξη συνδράμουν διάφορα διδακτικά 
αντικείμενα που "δένονται" διαθεματικά. Για παράδειγμα στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής 
Υγείας, η Ευέλικτη Ζώνη μπορεί να αφιερωθεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτογνωσίας, 
αυτοεκτίμησης, συνεργασίας (ΚΕΘΕΑ, 1998) ούτως ώστε να περάσουν ομαλά οι μαθητές από το 
"εγώ" στο "εμείς" και από το "εμείς" στο "εγώ" της αυτοξιολόγησης. Επίσης το μάθημα των 
Θρησκευτικών, εκτός από ορισμένες ενότητες που αφορούν γνωστικούς κυρίως στόχους, 
προσφέρεται για "Να καλλιεργήσουν"πνεύμα αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, σεβασμού της 
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το "διαφορετικό", δηλαδή αξίες ζωής (ΑΠΣ 
Θρησκευτικών, 2002). 

2.1.3 Διαχείριση χρόνου και κατανομή της ύλης

Ένα σημαντικό θέμα που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην εφαρμογή κάθε καινοτομίας είναι 
η μάχη με το χρόνο για να ολοκληρωθεί η ογκώδης ύλη ορισμένων μαθημάτων. Η εφαρμογή 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από τις 
παραδοσιακές γι' αυτό και ευδοκιμούν σε πιο ευέλικτα προγράμματα. Το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ κάθε 
αντικειμένου ενώ τυπικά τις υποστηρίζει, εντούτοις ορίζει το διδακτικό χρόνο ενότητας, που είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να τηρηθεί εφόσον χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τον προβλεπόμενο 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η κάθε ομαδική δραστηριότητα ή σχέδιο εργασίας: οργάνωση 
δουλειάς, διαφωνίες, αστάθμητοι παράγοντες που καθυστερούν την ολοκλήρωση ενός ομαδικού 
έργου. 

Ο χρόνος εξοικονομείται με διαθεματικότητα, όπου ενότητες διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων συνεξετάζονται (ορίζεται το 10% του διδακτικού χρόνου για διαθεματικές 
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για την καλύτερη επίδοση, καλλιεργούν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες μέσα από ομαδικά 
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δραστηριότητες, ΔΕΠΠΣ, 2002) και με επιλογή των ενοτήτων που θα χρειαστεί να βραδυπορήσει ή 
να διαθέσει λιγότερο χρόνο με βάση τις ανάγκες των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 
να αντικαταστήσει κείμενα ή ασκήσεις σε ποσοστό 25% (ΔΕΠΠΣ, 2002), να αναπροσαρμόσει, να 
συμπτύξει την ύλη μένοντας πιστός στους στόχους της ενότητας. 

2.1.4 Αλλαγή φιλοσοφίας ως προς το ρόλο και το εύρος των κατ' οίκον εργασιών

Το σημαντικότερο μέσον για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης είναι οι κατ' οίκον 
εργασίες των μαθητών που είναι το καθημερινό αντικείμενο αυτοαξιολόγησής τους. Πρέπει λοιπόν 
να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

• Να είναι σταθμισμένης δυσκολίας και διάρκειας (30 λεπτά για Α' και Β´, 40 λεπτά για Γ' και 
Δ´ και 60 λεπτά για Ε' και ΣΤ')

• Να δίνονται μετά από συζήτηση, ώστε να διευκρινίζονται οι δυσκολίες τους
• Να μη δίνονται όταν δεν πρόκειται να ελεγχθούν
• Να μη δίνονται σε μέρες αργίας περισσότερες εργασίες από τις άλλες μέρες 

(Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003).
Είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτικός:

• Να μη βαθμολογεί και να μη διορθώνει το λάθος γράφοντας από πάνω το σωστό αλλά να 
υπογραμμίζει για να το διορθώσει ο μαθητής.

• Να γράφει σχόλια όπου χρειάζεται προκειμένου να αναδείξει τα θετικά σημεία (γράμματα,  
οργάνωση) ακόμα και όταν τα αρνητικά υπερτερούν.

• Να επιμένει στην αυτοδιόρθωση και να την ελέγχει συχνά.
Ο τρόπος διόρθωσης των εργασιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί προετοιμάζει το έδαφος 

για να επέμβουν οι  ίδιοι οι μαθητές στην αξιολόγηση της δικής τους δουλειάς, να τη συγκρίνουν με 
προηγούμενες και να εντοπίσουν τις αδυναμίες και τα θετικά τους σημεία.

2.1.5. Οργάνωση αρχείων

Για να λειτουργήσει η ανατροφοδότηση στην αυτοαξιολόγηση ή να μπορέσει ο δάσκαλος να 
αναπλαισιώσει τη διδασκαλία, να αναπροσαρμόσει τεχνικές και να τις βελτιώσει, χρειάζεται 
οργάνωση: καταγραφή των δεδομένων των αυτοαξιολογήσεων, των δικών του κρίσεων, των 
λαθών, των ιδεών του, σε αρχεία που μπορεί να έχουν τη μορφή ενιαίου κειμένου (ημερολόγιο) ή 
πινάκων με τα ονόματα των μαθητών, το είδος της εργασίας, την ημερομηνία της και τον τύπο των 
λαθών των μαθητών. 

2.1.6 Ενημέρωση γονέων

Για την εφαρμογή καινοτομιών είναι απαραίτητη η ενημέρωση των γονέων, ώστε να 
υποστηρίξουν το έργο του. Η ενημέρωσή πρέπει να είναι ομαδική ώστε όλοι να ακούν τα ίδια και 
να περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

• Το διαφορετικό διαχείρισης ύλης και χρόνου για να μην ανησυχούν όταν θα "φαίνεται" ότι 
δεν προχωράει η ύλη.

• Τους στόχους της νέας χρονιάς που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της 
υπευθυνότητας, της συλλογικής συνείδησης.

• Περιγραφή της νέας μορφής αξιολόγησης που είναι εστιασμένη στην ανάδειξη του εύρους 
της προσπάθειας και της προόδου του κάθε μαθητή. 

• Περιγραφή του δικού τους ρόλου περιορισμένης και εστιασμένης βοήθειας. Δεν 
διορθώνουν τα λάθη των παιδιών για να λαμβάνει γνώση ο εκπαιδευτικός.

2.2. Τεχνικές που βοηθούν την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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2.2.1 Τετράδια-Ευρετήρια

Τα τετράδια Γλώσσας και Μαθηματικών λειτουργούν ως "ευρετηρία" δηλαδή μπορεί ο κάθε 
μαθητής να βρίσκει, με τη βοήθεια ημερομηνιών και τίτλων ενοτήτων, ασκήσεις και κανόνες που 
συνδιαμορφώνονται με το δάσκαλο και καταγράφονται με απλά λόγια. Στα τετράδια αυτά αναζητά 
ότι έχει ξεχάσει προκειμένου να λύσει σωστά τις εργασίες ή να τις αξιολογήσει.

Σε ότι αφορά την ορθογραφία, έχει λειτουργήσει θετικά η ύπαρξη ευρετηρίου (Α-Ω) όπου 
καταγράφονται στην τάξη οι σημαντικές ή δύσκολες λέξεις της ενότητας, επαναλαμβάνονται και 
γράφονται ορθογραφία ανά ομάδα γραμμάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς, χρησιμοποιούνται σε 
ασκήσεις συμπλήρωσης γραμμάτων κ.λπ. Καλό θα είναι να αποφεύγεται η άγνωστη ορθογραφία 
καθώς οι μαθητές δεν είναι δυνατό να βρουν και να διορθώσουν τις λέξεις που δεν έχουν 
προηγουμένως διαβάσει. 

2.2.2 Η επαφή με τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης- Έμφαση στη διαχείριση πληροφορίας

Από την αρχή της χρονιάς εξοικειώνουμε τα παιδιά με την έννοια του "κριτηρίου", βάσει του 
οποίου θα αξιολογούν την εργασία τη δική τους ή της ομάδας τους. Κριτήρια είναι το "ως προς τι"
της αξιολόγησης και συχνά ταυτίζονται με τους στόχους (γνωστικούς, ψυχοκινητικούς, στάσεων) 
της ενότητας αλλά αφορούν και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Οφείλουν, δε, να είναι απολύτως 
σαφή και να γνωστοποιούνται στους μαθητές, όπως και οι δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι 
να αξιολογήσουν το βαθμό κατάκτησής τους. Δηλαδή εθίζουμε τους μαθητές στο να ξέρουν "τι 
κάνουν και γιατί το κάνουν". Στην κατεύθυνση αυτή βοηθάει η ταξινόμηση των ασκήσεων σε σχέση 
με τη δεξιότητα που εξασκούν (Πίνακας 2) 

Στη διαμόρφωση των εργασιών Αξιολόγησης που εκτελούνται στην τάξη, φροντίζουμε 
ιδιαίτερα τη διατύπωση των εκφωνήσεων εφόσον απ' αυτές εξαρτάται η κατανόηση της εντολής. 
Τα κριτήρια αναγράφονται στο φυλλάδιο και συμπληρώνονται στο τέλος της αξιολόγησης ή μετά 
την επισήμανση των λαθών. Η αποτυχία ή η επιτυχία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες όπως: ο προσωπικός ρυθμός του κάθε μαθητή (διαχείριση χρόνου), ο βαθμός 
κατανόησης της εκφώνησης (σαφήνεια διατύπωσης-επάρκεια συγκέντρωσης), έλλειμμα γνώσεων 
(επάρκεια κατανόησης φαινομένου- επάρκεια μνήμης διαδικασιών ή μηχανισμών) (Πίνακας 3). 



521

2.2.1 Τετράδια-Ευρετήρια

Τα τετράδια Γλώσσας και Μαθηματικών λειτουργούν ως "ευρετηρία" δηλαδή μπορεί ο κάθε 
μαθητής να βρίσκει, με τη βοήθεια ημερομηνιών και τίτλων ενοτήτων, ασκήσεις και κανόνες που 
συνδιαμορφώνονται με το δάσκαλο και καταγράφονται με απλά λόγια. Στα τετράδια αυτά αναζητά 
ότι έχει ξεχάσει προκειμένου να λύσει σωστά τις εργασίες ή να τις αξιολογήσει.

Σε ότι αφορά την ορθογραφία, έχει λειτουργήσει θετικά η ύπαρξη ευρετηρίου (Α-Ω) όπου 
καταγράφονται στην τάξη οι σημαντικές ή δύσκολες λέξεις της ενότητας, επαναλαμβάνονται και 
γράφονται ορθογραφία ανά ομάδα γραμμάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς, χρησιμοποιούνται σε 
ασκήσεις συμπλήρωσης γραμμάτων κ.λπ. Καλό θα είναι να αποφεύγεται η άγνωστη ορθογραφία 
καθώς οι μαθητές δεν είναι δυνατό να βρουν και να διορθώσουν τις λέξεις που δεν έχουν 
προηγουμένως διαβάσει. 

2.2.2 Η επαφή με τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης- Έμφαση στη διαχείριση πληροφορίας

Από την αρχή της χρονιάς εξοικειώνουμε τα παιδιά με την έννοια του "κριτηρίου", βάσει του 
οποίου θα αξιολογούν την εργασία τη δική τους ή της ομάδας τους. Κριτήρια είναι το "ως προς τι"
της αξιολόγησης και συχνά ταυτίζονται με τους στόχους (γνωστικούς, ψυχοκινητικούς, στάσεων) 
της ενότητας αλλά αφορούν και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Οφείλουν, δε, να είναι απολύτως 
σαφή και να γνωστοποιούνται στους μαθητές, όπως και οι δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι 
να αξιολογήσουν το βαθμό κατάκτησής τους. Δηλαδή εθίζουμε τους μαθητές στο να ξέρουν "τι 
κάνουν και γιατί το κάνουν". Στην κατεύθυνση αυτή βοηθάει η ταξινόμηση των ασκήσεων σε σχέση 
με τη δεξιότητα που εξασκούν (Πίνακας 2) 

Στη διαμόρφωση των εργασιών Αξιολόγησης που εκτελούνται στην τάξη, φροντίζουμε 
ιδιαίτερα τη διατύπωση των εκφωνήσεων εφόσον απ' αυτές εξαρτάται η κατανόηση της εντολής. 
Τα κριτήρια αναγράφονται στο φυλλάδιο και συμπληρώνονται στο τέλος της αξιολόγησης ή μετά 
την επισήμανση των λαθών. Η αποτυχία ή η επιτυχία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες όπως: ο προσωπικός ρυθμός του κάθε μαθητή (διαχείριση χρόνου), ο βαθμός 
κατανόησης της εκφώνησης (σαφήνεια διατύπωσης-επάρκεια συγκέντρωσης), έλλειμμα γνώσεων 
(επάρκεια κατανόησης φαινομένου- επάρκεια μνήμης διαδικασιών ή μηχανισμών) (Πίνακας 3). 

Μετά τη διόρθωση εξηγούν για ποιο λόγο απέτυχαν σε κάποια άσκηση π.χ. δεν ήμουν 
συγκεντρωμένος/η γιατί χάσαμε στο ποδόσφαιρο, δε θυμόμουν πώς να κάνω τη μετατροπή ή 
μπέρδεψα τα μέτρα με τα κιλά ή δε διάβασα προσεκτικά την εκφώνηση. Το "γιατί της επιτυχίας ή 
της αποτυχίας" βοηθάει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πότε κάνουν λάθη ή πότε δεν κάνουν 
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αδυναμία στη διαχείριση του χρόνου, μαθαίνει να ξεκινάει από ασκήσεις που θεωρεί πιο εύκολες. 
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ορισμένοι μαθητές δεν έχουν λάβει τη συγκεκριμένη "γνώση" για την εκτέλεση μιας άσκησης, ο 
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ευκαιρία. Ταυτόχρονα αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας για τους υπόλοιπους.

2.2.3 Εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας

Ο δάσκαλος ενδέχεται να ξαναδιδάξει αρκετές φορές το φαινόμενο εκείνο που δυσκολεύει 
ορισμένους μαθητές της τάξης του. Έπειτα τους δίνει τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε παρόμοιες 
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Είναι σκόπιμο, τόσο στη γλώσσα όσο και στα μαθηματικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
να δίνονται στα παιδιά εργασίες με παρόμοιο περιεχόμενο ώστε να μπορούν να συγκρίνουν την 
πρόοδό τους από τη μια βδομάδα στην άλλη. Στην αυτοαξιολόγησή τους καταγράφουν την πρόοδο 
που σημείωσαν σχετικά με προηγούμενα φυλλάδια του φακέλου τους. 

2.2.4 Σκορ και αστερίσκοι αυτοαξιολόγησης

Όταν ολοκληρωθεί η αυτοδιόρθωση ή ετεροδιόρθωση, οι μαθητές βάζουν σκορ (κλάσμα που 
αποτυπώνει τη σχέση σωστών και λανθασμένων λέξεων ορθογραφίας ή ασκήσεων στα 
μαθηματικά), γράφουν χαρακτηρισμό στο γραπτό τους ο οποίος είναι ανάλογος με την ποσότητα 
των ασκήσεων και το βαθμό δυσκολίας τους. Δηλαδή είναι πιο επιεικείς όταν η ορθογραφία είναι 
μεγάλη ή όταν οι ασκήσεις είναι πολλές και εκτελέστηκαν σε σχετικά λίγο χρόνο. Ο αστερίσκος 
μπαίνει στις ασκήσεις που έγιναν λάθος και καταγράφεται το γιατί. Όλα τα λάθη δεν έχουν την ίδια 
προέλευση: υπάρχουν λάθη απροσεξίας, λάθη εκφραστικά, λάθη από βιασύνη ή αγωνία, λάθη 
ελλείμματος γνώσεων. Έτσι οι μαθητές εξασκούνται στο να κατανοούν τι δεν έχουν κατανοήσει 
και γιατί, τι έχουν κατανοήσει και πώς. Σίγουρα θα υπάρχουν ασκήσεις που δεν μπορούν να  
διορθώσουν ή τις διορθώνουν λάθος. Για τα λάθη αυτά τις περισσότερες φορές ευθύνεται το 
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έλλειμμα των γνώσεων ή του μηχανισμού. Ο δάσκαλος τα αξιοποιεί για συζήτηση, επανάληψη,  
επαναδιατύπωση εργασιών κ.λπ.

2.2.5 Διδασκαλία της “οργάνωσης”

Η διαχείριση χρόνου, η επιμέλεια των γραπτών, η οργάνωση των εργασιών είναι 
προαπαιτούμενες δεξιότητες για να αποδώσει η αυτοαξιολόγηση στην αυτοβελτίωση, στην 
αυτορρύθμιση και τελικά στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας των παιδιών. Το γραπτό για το οποίο 
μοχθούν καθημερινά πρέπει να ικανοποιήσει πρώτα τα ίδια και δευτερευόντως τους γονείς ή τον 
εκπαιδευτικό. Χρειάζεται να τους εμφυσήσουμε την ιδέα ότι εκείνα πρέπει να απολαμβάνουν το 
περιεχόμενο και την εικόνα όσων γράφουν. Στην περίπτωση που καταφέρουν να σταθεροποιήσουν 
το γραφικό τους χαρακτήρα ή να βελτιώσουν την εικόνα και την οργάνωση των εργασιών τους, 
τότε αρχίζουν να αλλάζουν στάση για την εκτέλεση των εργασιών: διαμαρτύρονται λιγότερο, 
χαίρονται περισσότερο όταν διαβάζουν τα σχόλια των δασκάλων, γεμίζουν με αυτοπεποίθηση 
εφόσον κατέκτησαν μια δεξιότητα που πριν δυσκολεύονταν. Φυσικά δεν αναμένεται να 
κατακτήσουν όλοι και στον ίδιο βαθμό την “οργάνωση”. 

2.2.6 Διδασκαλία της “ αυτοδιόρθωσης”

Τα παιδιά συχνά δυσανασχετούν όταν τους υποδεικνύεται να διορθώσουν ή να 
ξαναγράψουν μια εργασία. Έχουν συνηθίσει να βλέπουν μόνο το βαθμό ή το σχόλιο και να 
“αποθηκεύουν” το φυλλάδιο ή το τετράδιο στο φάκελο ή την τσάντα. Για να μάθουν να 
διορθώνουν τα λάθη τους στο σπίτι πρέπει  με συνέπεια να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αυτή στο 
σχολείο. Αρχικά ξεκινάμε με λάθη που δε χρειάζονται ούτε πολύ χρόνο ούτε πολύ σκέψη για να 
διορθωθούν π.χ. λάθη πράξεων ή ορθογραφικά. Στην προσπάθειά τους αυτή χρειάζονται τη δική 
μας θετική ενίσχυση. Αν  διορθώσουν όσα περισσότερα λάθη μπορούν, τότε το σκορ αλλάζει όπως 
και η αξιολογική κρίση. Ο κάθε μαθητής βιώνει τη χαρά της αυτοβελτίωσης και αντιλαμβάνεται 
την κάθε εργασία ως ευκαιρία για να αυξήσει το σκορ, άρα τις ικανότητές του. Με τον τρόπο αυτό 
ο κάθε μαθητής “φτάνει στη δική του κορυφή”.

Σε επόμενο στάδιο αναλαμβάνουν την αυτοδιόρθωση κειμένων παραγωγής γραπτού λόγου 
όπως της περίληψης. Ορισμένοι μαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τη σημαντική πληροφορία 
και γράφουν πολύ περισσότερα. Στην περίπτωση αυτή ορίζουμε ξανά τα κριτήρια για μια
επιτυχημένη περίληψη χωρίς λεπτομέρειες και διορθώνουν το κείμενό τους διαγράφοντας στοιχεία 
που δεν είναι σημαντικά. Ξαναγράφουν την περίληψη βελτιωμένη, αλλάζοντας τη διατύπωση όπου 
χρειάζεται. Συγκρίνουν τις περιλήψεις και αξιολογούν την προσπάθειά τους. Η  δικαίωση των 
προσπαθειών, παρά τον παραπάνω χρόνο και κόπο, είναι ένα συναίσθημα που καταγράφεται στη 
μνήμη τους, το οποίο επικαλούμαστε όταν πρόκειται να υποβληθούν ξανά στη διαδικασία 
αυτοδιόρθωσης ενός κειμένου.

2.2.7 Ειλικρίνεια στις σχέσεις μας με τους άλλους αλλά και με τα μαθήματα

Με τη βοήθεια των προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης καλλιεργούνται δεξιότητες 
επικοινωνίας, κατανόησης, αποδοχής και έκφρασης των συναισθημάτων μέσα από την ειλικρίνεια. 
Συζητούνται οι συγκρούσεις, αναζητά η κάθε πλευρά τα δικά της λάθη, τα παραδέχεται, τα 
κατανοεί, συγχωρεί και δεν αφήνει απωθημένα ή ενοχές. “Η αλήθεια ελευθερώνει” όταν τα παιδιά 
αποκαλύπτουν κρυμμένα ψέματα ή συναισθήματα και συμπεριφορές για τις οποίες δεν είναι 
περήφανα. Η επιβράβευση της αλήθειας γίνεται παράλληλα με την επισήμανση του “λάθους”. 
Παιχνίδια ομαδικά όπως το “παιχνίδι της συγγνώμης” βοηθούν ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της 
ειλικρίνειας. Για τη δραστηριότητα αυτή έχουμε φτιάξει κάρτες που γράφουν“συγχώρεσέ με” και 
άλλες που γράφουν “θα ήθελα να μάθεις πως νιώθω”. Στον κύκλο της γωνιάς χαλάρωσης όσα 

παιδιά θέλουν, διαλέγουν κάποια από τις δύο κάρτες. Τη δίνουν στο συμμαθητή/τρια που θεωρούν 
ότι  αδίκησαν. Από την άλλη, όσα παιδιά νιώθουν ότι έχουν αδικηθεί από τη συμπεριφορά άλλων, 
έχουν την ευκαιρία να τους εκφράσουν πώς νιώθουν και να τους δώσουν την ευκαιρία να 
συνειδητοποιήσουν τη συμπεριφορά τους. Η ειλικρίνεια γίνεται σιγά σιγά τρόπος ζωής και 
μεταφέρεται και στην εκτέλεση των εργασιών. 

2.2.8 “Παιχνίδια ρόλων”

Αξιοποιώντας την αλληλοδιδακτική μέθοδο και την ετεροδιόρθωση μπορούμε να παίξουμε 
ένα παιχνίδι ρόλων στα μαθηματικά. Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια ανάλογα με τις επιδόσεις 
που έχουν στη συγκεκριμένη ενότητα. Η σύνθεση του κάθε ζευγαριού γίνεται με βάση την 
ποσότητα των λαθών στα πρόσφατα φυλλάδια και περιλαμβάνει τα δύο άκρα. Αν υπάρχουν 
ζευγάρια που έχουν παρόμοια επίδοση τότε εναλλάσσονται οι ρόλοι στην ίδια δραστηριότητα. 
Δίνουμε στο κάθε μέλος του ζευγαριού (“Επόπτης-Διαχειριστής”) οδηγίες με τις αρμοδιότητες του 
δικού του ρόλου  και εξηγούμε πως είναι ένα “παιχνίδι” που ο καθένας εξασκείται σε διαφορετικές 
δεξιότητες (Πίνακας 4).

Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα για να μπορούν 
οι “διαχειριστές” να πάρουν το ρόλο του “επόπτη”. Στα παιδιά αρέσει η δραστηριότητα αυτή (όπως 
κατέγραψαν στα τετράδια ή τα φυλλάδιά τους), βοήθησε τους διαχειριστές να βελτιωθούν και τους 
επόπτες να οργανώσουν βαθύτερα τις γνώσεις τους, πράγμα που διαπιστώθηκε στις ασκήσεις της 
ίδιας μέρας. Η δραστηριότητα αυτή έχει την ίδια φιλοσοφία με αυτή της “ομάδας” όπου ο ένας 
βοηθάει τον άλλο, πραγματοποιείται, δε, με έναυσμα που δίνεται από τον πίνακα αυτοξιολόγησης 



523
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του Βιβλίου Μαθητή της Γλώσσας (Πίνακας 5, 3η στήλη:“Μπορώ να βοηθήσω το συμμαθητή 
μου”). 

2.2. Παραδείγματα δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης

2.2.1 Αυτοαξιολόγηση στο Γλωσσικό μάθημα-Παραδείγματα και εφαρμογές

α) Φόρμα αξιολόγησης στο γλωσσικό μάθημα

Η Δ' τάξη ενδείκνυται για να ξεκινήσει ο εκπαιδευτικός την αυτοαξιολόγηση εφόσον τα ίδια 
τα εγχειρίδια υποστηρίζουν το εγχείρημα τούτο με τους ανάλογους  “Πίνακες Αυτοαξιολόγησης”
(Πίνακας 5). Καλό θα είναι πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία της ενότητας να συμβουλευτεί τον 
πίνακα αυτό γιατί καταγράφει τις δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσει ο μαθητής. Είναι, δε, 
σκόπιμο να γνωστοποιηθεί στους μαθητές με την έναρξη της ενότητας, να συζητηθεί η 
σκοπιμότητά του και να επισημανθεί η σημασία του στην αυτοαξιολόγησή τους. Στο τέλος της 
ενότητας οι μαθητές συμπληρώνουν τον πίνακα αφού συμβουλευτούν τις διορθωμένες εργασίες. Ο 
εκπαιδευτικός αξιοποιεί ανάλογα τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης  δίνοντας έμφαση σε 
θέματα που θεωρεί ότι χρειάζεται να επιμείνει. 

β) Έντυπο αυτοαξιολόγησης στα μαθηματικά (Πίνακας 6)
Μετά από μια εργασία Αξιολόγησης μέσα στην τάξη, αφού επισημάνθηκαν τα λάθη και 

διορθώθηκαν, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συντάξει ένα έντυπο αυτοαξιολόγησης, το οποίο 
συμπληρώνουν οι μαθητές και αξιοποιεί ανάλογα. Οι μαθητές είναι συνήθως πρόθυμοι να το 
συμπληρώσουν, κατανοούν τις προτάσεις εφόσον παρόμοιες ερωτήσεις καθημερινά υποβάλλονται 
στην τάξη, προφορικά, μετά την εκτέλεση εργασιών. Εκφράζουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια τα 

συναισθήματά τους και προσδιορίζουν τις αδυναμίες τους. Το υλικό που προκύπτει από την 
συμπλήρωση του εντύπου αυτού είναι πολύτιμο για το δάσκαλο και τους μαθητές.  
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συναισθήματά τους και προσδιορίζουν τις αδυναμίες τους. Το υλικό που προκύπτει από την 
συμπλήρωση του εντύπου αυτού είναι πολύτιμο για το δάσκαλο και τους μαθητές.  
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γ) Έντυπο αυτοαξιολόγησης ομάδας (Πίνακας 7)

3 Συμπεράσματα

Στη θέση των συμπερασμάτων παρατίθενται απόψεις παιδιών, που αποδίδουν τη γενική 
τάση, σε έντυπο με τίτλο “Αξιολόγηση ή τεστ” που δόθηκε στις 2/4/2015 και ζητήθηκε να 
συμπληρώσουν την αρχική πρόταση. Ως “Αξιολόγηση” νοείται η εκτέλεση κάθε εντύπου που 
αυτοδιορθώνουν, αυτοαξιολογούν και αλλάζουν το αρχικό του σκορ.

Όταν γράφω τεστ νιώθω...
• άγχος και ότι αν δεν πάρω καλό βαθμό θα με μαλώσουν οι γονείς μου-Βασίλης
• ότι χειροτερεύει η ζωή και χαλάει η ψυχολογία μου-Χρυσούλα
• όταν έχουμε τεστ λέω “όχι πάλι” και όταν έχουμε αξιολόγηση λέω “Γιούπι”-Μαρία
• το τεστ είναι ένας ψυχρός βαθμός και δεν σε ωφελεί σε τίποτα-Σπύρος

Για την Αξιολόγηση: 
• δε χρειάζεται να νιώθω άγχος αφού μπορώ να διορθώσω τα λάθη μου και να αλλάξει το σκορ 

μου-Μάριος
• Η αξιολόγηση με βοηθάει να καταλάβω τα λάθη μου και πού δυσκολεύομαι και με βοηθάει να 

βελτιωθώ-Παναγιώτης
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γ) Έντυπο αυτοαξιολόγησης ομάδας (Πίνακας 7)
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συμπληρώσουν την αρχική πρόταση. Ως “Αξιολόγηση” νοείται η εκτέλεση κάθε εντύπου που 
αυτοδιορθώνουν, αυτοαξιολογούν και αλλάζουν το αρχικό του σκορ.

Όταν γράφω τεστ νιώθω...
• άγχος και ότι αν δεν πάρω καλό βαθμό θα με μαλώσουν οι γονείς μου-Βασίλης
• ότι χειροτερεύει η ζωή και χαλάει η ψυχολογία μου-Χρυσούλα
• όταν έχουμε τεστ λέω “όχι πάλι” και όταν έχουμε αξιολόγηση λέω “Γιούπι”-Μαρία
• το τεστ είναι ένας ψυχρός βαθμός και δεν σε ωφελεί σε τίποτα-Σπύρος

Για την Αξιολόγηση: 
• δε χρειάζεται να νιώθω άγχος αφού μπορώ να διορθώσω τα λάθη μου και να αλλάξει το σκορ 

μου-Μάριος
• Η αξιολόγηση με βοηθάει να καταλάβω τα λάθη μου και πού δυσκολεύομαι και με βοηθάει να 

βελτιωθώ-Παναγιώτης

Θα πρότεινα και σε άλλους να κάνουν αξιολόγηση διότι θα τυπωθεί το σωστό στο μυαλό τους, θα 
έχουν το περιθώριο να διορθώσουν τα λάθη τους και θα ξέρουν ότι δεν πρέπει να αγχωθούν και ότι 
στην επόμενη αξιολόγηση θα τα πάνε καλύτερα -Βασιλική 
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα μελετά έναν νέο εκπαιδευτικό θεσμό τις «ερευνητικές εργασίες» 

(project) στο Λύκειο. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης «ερευνητικών εργασιών». Η επιτόπια 
έρευνα είναι ποιοτική, πραγματοποιήθηκε το 2014 και ως βασική μέθοδος επιλέχτηκε η μελέτη 
περίπτωσης έχοντας ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα 
πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας προκύπτει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι 
πολλές. Τονίζουν την έλλειψη των κατάλληλων υποδομών, τα περιορισμένα χρονικά πλαίσια, την 
έλλειψη επιμόρφωσης, την απουσία συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, όπως και με το 
ΥΠΕΠΘ. Επίσης, επισημάνουν την έλλειψη χρηματοδότησης, το μεγάλο αριθμό των 
μαθητών/τριών που συμμετέχουν κ.ά. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί 
προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης, οι οποίοι δύνανται να αποτελέσουν πεδίο 
κριτικού προβληματισμού, με απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού των 
«ερευνητικών εργασιών».

Λέξεις κλειδιά: Ερευνητικές εργασίες, λύκειο, εκπαιδευτικοί, δυσκολίες

1 Εισαγωγή
Οι Ερευνητικές Εργασίες (project) αποτελούν καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

καθώς βασίζονται σε παιδαγωγικές αρχές πρωτοπόρες και πρωτότυπες. Οι αλλαγές που επιφέρουν 
είναι σημαντικές, καθώς σε επίπεδο μαθησιακό, προωθούν τη διερευνητική και βιωματική μάθηση 
συνδέοντας τη σχολική γνώση με επίκαιρες καταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στα ενδιαφέροντα 
των μαθητών/τριών, ενώ σε κοινωνικο-οργανωσιακό επίπεδο, προωθούν στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση συνεργατικές πρακτικές (Μπαζίγου, 2012). H εισαγωγή τους κατά το Σχολικό Έτος 
2011-2012 για την Α΄ Λυκείου και από το Σχολικό Έτος 2012-2013 για τη Β΄ Λυκείου
συνοδεύτηκε με υψηλές προσδοκίες (Ματσαγγούρας, 2011). Τα θέματα των ερευνητικών εργασιών 
εντάσσονται στους παρακάτω κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη 
και Πολιτισμός», γ)«Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Ανάπτυξη», δ) 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή και ε) από τους επαγγελματικούς τομείς που λειτουργούν 
στο ΕΠΑ.Λ. (ΥΠΕΠΘ, 2013).

Αφορμώντας από θέματα επίκαιρα και ενδιαφέροντα οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
να εκφράσουν ελεύθερα τους δικούς τους προβληματισμούς και να προσεγγίσουν κριτικά και 
συστημικά σύγχρονα σημαντικά ζητήματα (Σχίζα, 2012), καθώς επιλέγονται θέματα τα οποία 
«ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και τους εμπλέκουν σε διαδικασίες διερεύνησης, 
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αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα εννοιολογικά σχήματα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των 
διδασκόμενων μαθημάτων, ώστε να γίνεται ευκολότερα από τους μαθητές η συσχέτιση 
πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται» (ΥΠΕΠΘ, 
2013).

Ενθαρρύνοντας τους μαθητές/τριες να επιλέξουν και να πραγματευτούν το θέμα που τους 
ενδιαφέρει, τους παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις προσωπικές τους 
εμπειρίες, να αυτενεργήσουν και να αισθανθούν την ερευνητική εργασία που θα αναλάβουν, ως 
δική τους υπόθεση. Έτσι, θα καταφέρουν «να οριοθετήσουν με σαφήνεια το πεδίο και τη 
φυσιογνωμία των διερευνητικών δραστηριοτήτων που θα αναλάβουν, να κινηθούν με βήματα 
συνειδητά ανάμεσα στις πηγές, τα εργαλεία και τις μεθόδους αναζήτησης, καταγραφής και 
αξιοποίησης δεδομένων και να μετασχηματίσουν το συνολικό εγχείρημα σε λόγο με δομή, συνοχή 
και νόημα για τους άλλους» (Σχίζα, 2012).

Οι μαθητές/τριες μέσω των ερευνητικών εργασιών αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια και 
άνεση στη χρήση γλώσσας, έρχονται σε επαφή με τις καλές τέχνες, απολαμβάνοντας το 
λογοτεχνικό πλούτο, το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, μελετούν την ιστορία και τον 
πολιτισμό γενικότερα. Επίσης, αξιοποιούν δημιουργικά την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς με κριτική 
ικανότητα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν έγκυρα και αξιόπιστα μέσα από πλήθος πληροφοριών 
που έχουν στην διάθεσή τους. Στόχος είναι ο κάθε μαθητής να κατακτά το «Μαθαίνω πώς να 
μαθαίνω», καθώς η μάθηση δεν στηρίζεται στην αποστήθιση αλλά σε νέες δημιουργικές 
παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους - εφαρμογές, με τη αξιοποίηση εκπαιδευτικών υλικών και 
ψηφιακών εργαλείων (Ματσαγγούρας, 2011).

Η δημιουργική αυτή ενασχόληση εμπλουτίζει το συναισθηματικό κόσμο των 
μαθητών/τριών και προσφέρει ποιότητα στην παιδαγωγική διαδικασία. Καλλιεργεί την κριτική και 
τη συστημική σκέψη και γενικότερα συμβάλλει στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων. Η 
βιωματική προσέγγιση της γνώσης είναι πολύ σημαντική, καθώς συμβάλλει στην καλλιέργεια 
αξιών και στάσεων  και στην παροχή πολλαπλών ευκαιριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για την αναγνώριση και επίλυση των πραγματικών προβλημάτων (Σαμπάνης, 
Παπαβασιλείου & Ματζάνος, 2013).

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των ερευνητικών εργασιών για την αναζήτηση 
απαντήσεων σε κρίσιμα ερωτήματα είναι η ερευνητική τους διάσταση (Katz & Chard, 2004). Η 
σύνδεση  των θεμάτων της τάξης με τις πραγματικές καταστάσεις κρίνεται αναγκαία (Papavasileiou
2009· Papadomarkakis, 2011), καθώς η εμπειρική και κριτική προσέγγιση μέσω της υλοποίησης 
βιωματικών δραστηριοτήτων εκτός σχολείου, συνδέει τη σχολική γνώση με το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον (Bamberger & Tal, 2007· Bamberger & Tal, 2008), παρέχοντας 
σημαντικές εμπειρίες μάθησης και προσθέτοντας ρεαλισμό και βιωματικές γνώσεις  στις σπουδές 
(Cronin-Jones, 2000· Dillon et al., 2006· Barratt et al., 2007· DeWitt & Storksdieck, 2008). 

Το χαρακτηριστικό, ωστόσο, το οποίο, εκφράζει και ικανοποιεί περισσότερο τους 
μαθητές/τριες είναι η συνεργατική μάθηση (Παπαβασιλείου, 2011), καθώς τους παρέχει τη 
δυνατότητα να συνεργαστούν αρμονικά σε ομάδες και να μοιραστούν τις σκέψεις και τις εμπειρίες 
τους με τους συμμαθητές τους (Σχίζα, 2012). Έτσι η μάθηση αποκτά ενδιαφέρον μέσα από τις 
καθημερινές πρακτικές (Hitchock & Hughes, 1994· Ταρατόρη -Τσαλκατίδου, 2002· Χρυσαφίδης, 
2005). Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών εργασιών αναπτύσσονται 
αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις μέσω της συνεργατικότητας σε κοινές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και δράσεις (Μπαζίγου, 2012). Μάλιστα, επειδή συνδέονται άρρηκτα με την 
κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ευαισθητοποιούν σε 
κρίσιμα θέματα και συμβάλλουν στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων (Σαμπάνης,
Παπαβασιλείου & Ματζάνος, 2013).

Ο ρόλος του μαθητή  στις ερευνητικές εργασίες είναι πρωταγωνιστικός, ενώ του 
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Ο ρόλος του μαθητή  στις ερευνητικές εργασίες είναι πρωταγωνιστικός, ενώ του 

εκπαιδευτικού διακριτικός, καθώς πρέπει να διδάσκει δίνοντας έγκυρες πληροφορίες και να ωθεί 
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Η εφαρμογή του θεσμού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα παρουσιάζει 
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παραγκωνίζονται (Θεοφανέλλης, 2014).

2 Σώμα

2.1 Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα μελετά έναν νέο εκπαιδευτικό θεσμό τις «ερευνητικές εργασίες» 

(project) στο Λύκειο, οποίος αξίζει να μελετηθεί επισταμένα, καθώς οι προσδοκίες που τον 
συνοδεύουν είναι υψηλές. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των λυκείων της Ρόδου για τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης «ερευνητικών 
εργασιών».

Προκειμένου να υπάρξει μια σφαιρική εικόνα για τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες, επιχειρείται η εξέταση διαφόρων παραμέτρων 
που αποτελούν και τους επιμέρους στόχους της έρευνας. Οι στόχοι, λοιπόν, είναι η διερεύνηση των 
απόψεών τους γενικότερα για τις ερευνητικές εργασίες και ειδικότερα για τα πιθανά μειονεκτήματα 
του θεσμού, η ανάδειξη των λόγων που επιλέγουν να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και η 
διερεύνηση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και
υλοποίησης μιας ερευνητικής εργασίας.

Η επιτόπια έρευνα είναι ποιοτική, διενεργήθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 
2014 και ως βασική μέθοδος επιλέχτηκε η μελέτη περίπτωσης έχοντας ως κύριο μεθοδολογικό 
εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Πριν την 
πραγματοποίηση της συνέντευξης, αποφασίστηκε η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής σε 4 
εκπαιδευτικούς, 2 άνδρες και 2 γυναίκες με τυχαία επιλογή. Αυτό που εντοπίστηκε, ήταν ότι μία 
ερώτηση έπρεπε να δοθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στο δείγμα μας. Έτσι, μετά τη διόρθωση της 
ερώτησης, προχωρήσαμε στην υλοποίηση της συνέντευξης.

Για την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, ως ερευνητική περιοχή επιλέχθηκε η πόλη της 
Ρόδου και ως πληθυσμός αναφοράς ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας που σχεδιάζουν -
υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου των τριών Γενικών Λυκείων της 
πόλεως Ρόδου (1ο, 3ο, και 4ο).

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 35 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας, που υλοποίησαν 
ερευνητικές εργασίες (project), κατά τις χρονικές περιόδου 2012-2013 και 2013-2014. Οι 
εκπαιδευτικοί ήταν από διάφορές ειδικότητες και των δύο φύλων. Από τους 35 εκπαιδευτικούς του 
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ερευνητικού δείγματος οι 20 είναι γυναίκες (ή 57% σε ποσοστό) και οι 15 (ή 43% σε ποσοστό) 
είναι οι άνδρες. Είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων: οι 12 (ή 34% σε ποσοστό) είναι 
Φιλόλογοι, οι 4 (ή 12% σε ποσοστό) ότι είναι Φυσικής Αγωγής, οι 4 (ή 12% σε ποσοστό) Φυσικής, 
οι 3 (ή 9% σε ποσοστό) οικονομολόγοι, οι 3 (ή 9% σε ποσοστό) Τεχνολόγοι, οι 3 (ή 9% σε 
ποσοστό) Μαθηματικοί, οι 3 (ή 9% σε ποσοστό) Καλλιτεχνικών, οι 2 (ή 6% σε ποσοστό) Αγγλικών 
και 1 εκπαιδευτικός (ή 3% σε ποσοστό) είναι Νομικός.

2.2 Αποτελέσματα
Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, έγινε ποιοτική ανάλυση του 

περιεχομένου των απαντήσεων που δόθηκαν και προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα. Στην πρώτη 
ερώτηση, που διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος για τις ερευνητικές εργασίες 
στο Λύκειο, οι απαντήσεις ήταν κυρίως θετικές, υπήρξαν βέβαια και απόψεις οι οποίες εμπεριείχαν 
κάποιες επιφυλάξεις, συνοδευόμενες με την πρόταση  ότι πρέπει να αλλάξει ο θεσμός, ενώ δεν 
έλειψαν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εξέφρασαν αρνητική άποψη. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 
που αντιμετωπίζουν τον θεσμό θετικά έδωσαν τις εξής απαντήσεις: «Η άποψη μου είναι θετική»
(Ε1, Ε12, Ε13, Ε21, Ε23, Ε28, Ε31, Ε33, Ε34), «Ως θεσμός είναι καινοτόμος» (Ε3, Ε16, Ε22), 
«Είναι θετική, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία οι μαθητές να κάνουν έρευνα» (Ε6), «Οι ερευνητικές 
εργασίες είναι ένας νέος θεσμός, καινοτόμος, ο οποίος ήταν απαραίτητος για να αναβαθμιστεί το 
Λύκειο» (Ε7), «Είναι κάτι θετικό, από τα λίγα που εισάγονται στην εκπαίδευση» (Ε8) «Καλός θεσμός,
γιατί βοηθάει τους μαθητές να μαθαίνουν να ερευνούν, να συνεργάζονται, να χρησιμοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες και γνώση διαδικτύου» (Ε9), «Είναι μια ενδιαφέρουσα θετική παιδαγωγική μέθοδος που 
μπορεί να ταράξει τα δεδομένα» (Ε10), «Είναι ένας καινοτόμος θεσμός και εναλλακτικός τρόπος 
μάθησης, ο οποίος συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών γιατί χρησιμοποιεί την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο» (Ε11), «Θετική, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 
εκπαιδευτικών» (Ε19), «Θετική άποψη, κάτι διαφορετικό» (Ε30).

Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν αρνητικό τον θεσμό, έδωσαν τις εξής απαντήσεις: «Η άποψη 
μου είναι αρνητική» (Ε2, Ε4, Ε15, Ε18), «Η άποψή μου είναι αρνητική, γιατί στην Ελλάδα του 
σήμερα, μόνο αυτό έλειπε από την εκπαίδευση» (Ε20), «Είναι ένας θεσμός που δεν λειτουργεί στην 
Ελλάδα, γι’ αυτό η γνώμη μου είναι αρνητική» (Ε24), «Αρνητική, γιατί στην Ελλάδα του σήμερα, δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί» (Ε26), «Δεν είμαι και τόσο θετικός απέναντι σ’ αυτή τη μέθοδο, καθώς δεν 
είναι έτοιμη η Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα να την δεχτεί» (Ε27).

Οι εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν την αναγκαιότητα βελτίωσης του θεσμού, απάντησαν ως 
εξής: «Δεν νομίζω ότι γίνονται με τον σωστό τρόπο» (Ε5), «Από την μία πλευρά θετική αλλά από την 
άλλη αρνητική, γιατί στην πράξη είναι ανέφικτη, γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξει» (Ε14), «Έτσι όπως 
γίνονται δεν προσφέρει τίποτα, πρέπει να αλλάξει» (Ε17), «Πρέπει να αλλάξει ο θεσμός αυτός»
(Ε25), «Σαν θεσμός θετικός αλλά σε μια άλλη εκπαιδευτική πραγματικότητα και κουλτούρα» (Ε26),
«Είναι μια νέα μέθοδος, που εμφανίζεται με τον λάθος τρόπο την λάθος στιγμή στην εκπαίδευση, 
πρέπει να αλλάξει» (Ε29), «Θετική άποψη αλλά  όχι με τον τρόπο που την έχει δώσει το Υπουργείο, 
πρέπει να αλλάξει» (Ε32), «Είναι μια νέα μέθοδος που έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία, γι αυτό 
πρέπει να βελτιωθεί» (Ε35).

Συνεχίζοντας, η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στα μειονεκτήματα των ερευνητικών 
εργασιών. Και σ’ αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν ποικίλες. 
Συγκεκριμένα, τα μειονεκτήματα που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις ερευνητικές 
εργασίες, κατηγοριοποιημένα, είναι τα εξής: «Ο χρόνος που μας δίνει το Υπουργείο για την 
πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών είναι ελάχιστος μ’ αποτέλεσμα τόσο τα παιδιά όσο και 
εμείς οι εκπαιδευτικοί να εργαζόμαστε στο σπίτι και όχι στο σχολείο» (Ε2, Ε3, Ε4, Ε6, Ε9, Ε10, Ε12, 
Ε14, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30, Ε32, Ε33, Ε35), 
«Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση τους» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9, Ε10, Ε12, 
Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε21, Ε23,  Ε24, Ε25, Ε26, Ε30, Ε34), «Οι εκπαιδευτικοί δεν παρακολουθούν 
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ομαδοσυνεργατική μέθοδο» (Ε11), «Θετική, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 
εκπαιδευτικών» (Ε19), «Θετική άποψη, κάτι διαφορετικό» (Ε30).

Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν αρνητικό τον θεσμό, έδωσαν τις εξής απαντήσεις: «Η άποψη 
μου είναι αρνητική» (Ε2, Ε4, Ε15, Ε18), «Η άποψή μου είναι αρνητική, γιατί στην Ελλάδα του 
σήμερα, μόνο αυτό έλειπε από την εκπαίδευση» (Ε20), «Είναι ένας θεσμός που δεν λειτουργεί στην 
Ελλάδα, γι’ αυτό η γνώμη μου είναι αρνητική» (Ε24), «Αρνητική, γιατί στην Ελλάδα του σήμερα, δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί» (Ε26), «Δεν είμαι και τόσο θετικός απέναντι σ’ αυτή τη μέθοδο, καθώς δεν 
είναι έτοιμη η Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα να την δεχτεί» (Ε27).

Οι εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν την αναγκαιότητα βελτίωσης του θεσμού, απάντησαν ως 
εξής: «Δεν νομίζω ότι γίνονται με τον σωστό τρόπο» (Ε5), «Από την μία πλευρά θετική αλλά από την 
άλλη αρνητική, γιατί στην πράξη είναι ανέφικτη, γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξει» (Ε14), «Έτσι όπως 
γίνονται δεν προσφέρει τίποτα, πρέπει να αλλάξει» (Ε17), «Πρέπει να αλλάξει ο θεσμός αυτός»
(Ε25), «Σαν θεσμός θετικός αλλά σε μια άλλη εκπαιδευτική πραγματικότητα και κουλτούρα» (Ε26),
«Είναι μια νέα μέθοδος, που εμφανίζεται με τον λάθος τρόπο την λάθος στιγμή στην εκπαίδευση, 
πρέπει να αλλάξει» (Ε29), «Θετική άποψη αλλά  όχι με τον τρόπο που την έχει δώσει το Υπουργείο, 
πρέπει να αλλάξει» (Ε32), «Είναι μια νέα μέθοδος που έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία, γι αυτό 
πρέπει να βελτιωθεί» (Ε35).

Συνεχίζοντας, η επόμενη ερώτηση αναφερόταν στα μειονεκτήματα των ερευνητικών 
εργασιών. Και σ’ αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν ποικίλες. 
Συγκεκριμένα, τα μειονεκτήματα που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις ερευνητικές 
εργασίες, κατηγοριοποιημένα, είναι τα εξής: «Ο χρόνος που μας δίνει το Υπουργείο για την 
πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών είναι ελάχιστος μ’ αποτέλεσμα τόσο τα παιδιά όσο και 
εμείς οι εκπαιδευτικοί να εργαζόμαστε στο σπίτι και όχι στο σχολείο» (Ε2, Ε3, Ε4, Ε6, Ε9, Ε10, Ε12, 
Ε14, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30, Ε32, Ε33, Ε35), 
«Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση τους» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε9, Ε10, Ε12, 
Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε21, Ε23,  Ε24, Ε25, Ε26, Ε30, Ε34), «Οι εκπαιδευτικοί δεν παρακολουθούν 

επιμορφώσεις» (Ε1, Ε2, Ε5, Ε6, Ε7, Ε9, Ε10, Ε19, Ε20, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε30, 
Ε31, Ε34), «Δεν παρέχεται βιβλιογραφία ή συγκεκριμένοι οδηγοί να ακολουθήσουμε» (Ε1, Ε2, Ε4, 
Ε9, Ε12, Ε20, Ε24, Ε25, Ε26, Ε28, Ε29, Ε30, Ε33, Ε35), «Αδυναμία μας, να πραγματοποιήσουμε 
μια ερευνητική εργασία, εξαιτίας έλλειψης γνώσεων» (Ε1, Ε4, Ε5, Ε6, Ε10, Ε16, Ε21, Ε24, Ε27, 
Ε33, Ε34, Ε35) «Αξιολογούνται με βαθμό οι επιδόσεις των μαθητών» (Ε1, Ε3, Ε4, Ε7, Ε11, Ε14, 
Ε20, Ε22, Ε24, Ε27), «Πολλές φορές οι μαθητές αδιαφορούν» (Ε5, Ε7, Ε15, Ε16, Ε24, Ε26, Ε30) 
«Οι μαθητές δεν προλαβαίνουν πάντα να επιλέξουν θέματα που τους ενδιαφέρουν» (Ε4, Ε5, Ε7, Ε24, 
Ε32), «Οι μαθητές πολλές φορές απλά αντιγράφουν τις πληροφορίες που συλλέγουν» (Ε1, Ε20, Ε24), 
«Ο αριθμός των μαθητών που παίρνουν μέρος σε κάθε ερευνητική εργασία είναι μεγάλος» (Ε24) και 
«Η μέθοδος αυτή δεν έχει μειονεκτήματα» (Ε8). 

Η επόμενη ερώτηση διερευνά αν η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
ερευνητικών εργασιών συνιστά προσωπική τους επιλογή. Οι απαντήσεις που λάβαμε στην 
ερώτηση αυτή, ήταν είτε θετικές είτε αρνητικές. Συγκεκριμένα: «Είναι προσωπική μου επιλογή να 
συμμετέχω στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση» (Ε7, Ε8, Ε11, Ε12, Ε14, Ε15, Ε21, Ε22, Ε25, Ε28, 
Ε29, Ε31, Ε32, Ε34 «Δεν είναι προσωπική μου επιλογή να συμμετέχω στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε9, Ε10, Ε13, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε23, Ε24, Ε27, Ε30, 
Ε33, Ε35)  και «Όχι αναγκάζουν τις φιλολόγους» (Ε26)

Συνεχίζοντας, η επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί, ήταν 
από τον ίδιο άξονα, αν συμμετέχουν στις ερευνητικές εργασίες με σκοπό την συμπλήρωση 
ωραρίου. Οι απαντήσεις που λάβαμε στην ερώτηση αυτή, ήταν: «Ναι το κάνω για συμπλήρωση 
ωραρίου» (Ε1, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε8, E10, E11, E12, E13, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε23, Ε25, Ε29, Ε30, 
Ε33, Ε34, Ε35) και «Όχι δεν το κάνω για συμπλήρωση ωραρίου» (Ε2, Ε7, Ε9, Ε14, Ε15, Ε16, Ε21, 
Ε22, Ε24, Ε26, Ε27, Ε28, Ε31, Ε32).

Η ερώτηση που ακολουθεί είναι από τον άξονα «Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί». Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να αναφέρουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν και εδώ 
ήταν ποικίλες, όπως: «Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, 
Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, 
Ε30, Ε31, Ε32, Ε33, Ε34, Ε35), «Δεν υπάρχει συνεργασία με του Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Ε3, Ε7, Ε10, Ε18, Ε20, Ε24, Ε26) «Το Υπουργείο είναι απών σε όλο αυτό το 
εγχείρημα» (Ε28), «Υπάρχει δυσκολία στην συνεργασία με τους συναδέλφους μου» (Ε1, Ε2, Ε17, 
Ε18, Ε20, Ε22, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30),  «Δεν υπάρχει καθοδήγηση από ειδικευμένα 
άτομα ή άτομα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Ε1, Ε7, Ε10, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, 
Ε16, Ε24, Ε26, Ε27, Ε29, Ε30, Ε31, Ε34, Ε35), «Οι μαθητές πολλές φορές αδιαφορούν» (Ε4, Ε5, 
Ε6, Ε9, Ε11, Ε12, Ε15, Ε16, Ε17, Ε19, Ε21, Ε24, Ε27, Ε31, Ε3), «Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος 
χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν με σκοπό την ολοκλήρωση μιας 
ερευνητικής εργασίας» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε18, Ε19) «Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και 
οι μαθητές και εγώ παίρνουμε δουλειά για το σπίτι» (Ε7, Ε9, Ε10, Ε24, Ε26, Ε28), «Αφιερώνω πολύ 
προσωπικό χρόνο, γιατί στο σχολείο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος» (Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16) 
«Συμμετέχουν σε κάθε ερευνητική εργασία πολλά άτομα και ένας εκπαιδευτικός δεν είναι αρκετός»
(Ε8, Ε11, Ε24, Ε25), «Ως εκπαιδευτικός δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις να υλοποιήσω μια 
ερευνητική εργασία» (Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε24, 
Ε28, Ε29, Ε30, Ε34), «Δεν υπάρχει χρηματική βοήθεια» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε24, Ε34) και «Δεν είναι 
εύκολο να συνεργαστούμε με τοπικούς φορείς» (Ε8, Ε10, Ε24, Ε26, Ε30). 

Συνεχίζοντας, η επόμενη ερώτηση του ίδιου άξονα, αφορά στις προτάσεις των 
εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα
απάντησαν, «Είναι απαραίτητο να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ερευνητικές 
εργασίες» (Ε1, Ε12, Ε14, Ε15, Ε19, Ε21), «Αν δεν υπάρξει κατάρτιση, οι ερευνητικές εργασίες δεν 
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μπορούν να γίνουν σωστά» (Ε2, Ε3, Ε7, Ε9, Ε10, Ε22), «Χωρίς κατάρτιση και υποδομές αν 
υπάρξουν, βελτίωση δεν θα γίνει» (Ε23, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30, Ε31, Ε33, Ε35)  «Πρέπει να μην 
υλοποιηθούν άλλες εργασίες και να καταργηθούν» (Ε18, Ε20, Ε24, Ε26, Ε29, Ε30, Ε31, Ε34), 
«Πρέπει να μην γίνεται από τους Διευθυντές αναγκαστική ανάθεση» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε12, Ε30), «Πρέπει 
να μην γίνεται αναγκαστική ανάθεση» (Ε10, Ε13, Ε35), «Καλό θα ήταν να υλοποιούνται από άτομα 
που ξέρουν από project» (Ε7, Ε10, Ε14, Ε15, Ε20, Ε24, Ε27), «Πρέπει να γίνεται από άτομα που 
γνωρίζουν το αντικείμενο» (Ε1, Ε3, Ε9, Ε29, Ε34, Ε35), «Πρέπει να αυξηθούν οι προσφερόμενες 
ώρες» (Ε1, Ε3, Ε10, Ε28), «Αύξηση χρόνου» (Ε9, Ε12, Ε14, Ε15, Ε22), «Να υπάρχει καλύτερος 
συντονισμός και καθοδήγηση από το Υπουργείο μας» (Ε2, Ε14, Ε33), «Να υπάρχουν άτομα που θα 
μας καθοδηγούν» (Ε10, Ε28, Ε29),  «Ας υπάρξει συνεργασία με τους συναδέλφους μου» (Ε2, Ε5, Ε6, 
Ε10, Ε19, Ε21, Ε23), «Να καταργηθεί ο τρόπος αξιολόγησής τους» (Ε3, Ε11), «Καλό θα ήταν η 
διάρκεια ενός project να είναι ετήσια» (Ε5, Ε8), «Οι ομάδες, πρέπει να απαρτίζονται από μικρότερο 
αριθμό ατόμων» (Ε8), «Δεν έχω κάτσει ποτέ να το σκεφτώ» (Ε4, Ε16, Ε17), «Για να μην αδιαφορούν 
οι μαθητές, πρέπει να προτείνουν οι ίδιοι τα θέματα που τους αφορούν» (Ε5, Ε6, Ε11), «Πρέπει να 
αλλάξουν οι υποδομές» (Ε3,Ε9, Ε22, Ε23, Ε31) και «Πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, των 
σχολείων και ιδιαίτερα των εργαστηρίων» (Ε2, Ε8, Ε10, Ε12, Ε14, Ε21, Ε25, Ε30, Ε32, Ε34).

3 Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προκύπτει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το θεσμό των  ερευνητικών εργασιών είναι στην πλειονότητά 
τους θετικές. Θεωρούν, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς, ότι η εισαγωγή του στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι χρήσιμη. Βέβαια, δεν έλειψαν και οι επιφυλάξεις κάποιων οι οποίοι 
θεωρούν ότι ως θεσμός, σε θεωρητικό πλαίσιο, είναι πολύ καλός, ωστόσο, δεν μπορεί να έχει τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές, αλλά και κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ερευνητικών εργασιών. Τέλος, εκφράστηκαν, από λίγους εκπαιδευτικούς, αρνητικές 
απόψεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς του ερευνητικού δείγματος,
όπως οι ίδιοι δηλώνουν, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας ερευνητικής 
εργασίας αναγκαστικά και όχι επειδή το επιλέγουν ελεύθερα οι ίδιοι, καθώς η ανάθεση είναι 
υποχρεωτική. Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναγκαιότητας για τη συμπλήρωση πλήρους 
ωραρίου ή επειδή δεν υπάρχει στο σχολείο κάποιος άλλος εκπαιδευτικός πρόθυμος να αναλάβει.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος τόσο στο 
σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση είναι πολλές. Κατ’ αρχάς, τονίζουν την έλλειψη των 
κατάλληλων υποδομών, αλλά και τα περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Ακόμη, επισημαίνουν την 
έλλειψη γνώσεων, καθώς θεωρούν ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια, για να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν μια ερευνητική εργασία, αφού δεν υπάρχει η απαιτούμενη επιμόρφωση. Επίσης, 
δηλώνουν ως σημαντικές δυσκολίες την έλλειψη καθοδήγησης, αλλά και  την απουσία 
συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, όπως και με το ΥΠΕΠΘ. Τέλος, επισημάνουν την έλλειψη 
χρηματοδότησης, αλλά και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στις 
ερευνητικές εργασίες.

Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί του δείγματος προτείνουν 
συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης. Αρχικά, προτάσσουν ως αναγκαιότητα την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μια ερευνητική εργασία, στη συνέχεια τονίζουν την ανάγκη να βελτιωθούν οι 
κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές και  θεωρούν ότι θα ήταν καλό να υλοποιούνται μόνο από 
εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο. Επίσης, επισημαίνουν την ανάγκη να αυξηθούν οι 
προσφερόμενες ώρες διδασκαλίας, και θέτουν ως προϋπόθεση, η ανάθεση στους εκπαιδευτικούς να 
μην είναι αναγκαστική αλλά προαιρετική. Επίσης, παρατηρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν 
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μπορούν να γίνουν σωστά» (Ε2, Ε3, Ε7, Ε9, Ε10, Ε22), «Χωρίς κατάρτιση και υποδομές αν 
υπάρξουν, βελτίωση δεν θα γίνει» (Ε23, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30, Ε31, Ε33, Ε35)  «Πρέπει να μην 
υλοποιηθούν άλλες εργασίες και να καταργηθούν» (Ε18, Ε20, Ε24, Ε26, Ε29, Ε30, Ε31, Ε34), 
«Πρέπει να μην γίνεται από τους Διευθυντές αναγκαστική ανάθεση» (Ε1, Ε2, Ε3, Ε12, Ε30), «Πρέπει 
να μην γίνεται αναγκαστική ανάθεση» (Ε10, Ε13, Ε35), «Καλό θα ήταν να υλοποιούνται από άτομα 
που ξέρουν από project» (Ε7, Ε10, Ε14, Ε15, Ε20, Ε24, Ε27), «Πρέπει να γίνεται από άτομα που 
γνωρίζουν το αντικείμενο» (Ε1, Ε3, Ε9, Ε29, Ε34, Ε35), «Πρέπει να αυξηθούν οι προσφερόμενες 
ώρες» (Ε1, Ε3, Ε10, Ε28), «Αύξηση χρόνου» (Ε9, Ε12, Ε14, Ε15, Ε22), «Να υπάρχει καλύτερος 
συντονισμός και καθοδήγηση από το Υπουργείο μας» (Ε2, Ε14, Ε33), «Να υπάρχουν άτομα που θα 
μας καθοδηγούν» (Ε10, Ε28, Ε29),  «Ας υπάρξει συνεργασία με τους συναδέλφους μου» (Ε2, Ε5, Ε6, 
Ε10, Ε19, Ε21, Ε23), «Να καταργηθεί ο τρόπος αξιολόγησής τους» (Ε3, Ε11), «Καλό θα ήταν η 
διάρκεια ενός project να είναι ετήσια» (Ε5, Ε8), «Οι ομάδες, πρέπει να απαρτίζονται από μικρότερο 
αριθμό ατόμων» (Ε8), «Δεν έχω κάτσει ποτέ να το σκεφτώ» (Ε4, Ε16, Ε17), «Για να μην αδιαφορούν 
οι μαθητές, πρέπει να προτείνουν οι ίδιοι τα θέματα που τους αφορούν» (Ε5, Ε6, Ε11), «Πρέπει να 
αλλάξουν οι υποδομές» (Ε3,Ε9, Ε22, Ε23, Ε31) και «Πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, των 
σχολείων και ιδιαίτερα των εργαστηρίων» (Ε2, Ε8, Ε10, Ε12, Ε14, Ε21, Ε25, Ε30, Ε32, Ε34).

3 Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προκύπτει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το θεσμό των  ερευνητικών εργασιών είναι στην πλειονότητά 
τους θετικές. Θεωρούν, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς, ότι η εισαγωγή του στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι χρήσιμη. Βέβαια, δεν έλειψαν και οι επιφυλάξεις κάποιων οι οποίοι 
θεωρούν ότι ως θεσμός, σε θεωρητικό πλαίσιο, είναι πολύ καλός, ωστόσο, δεν μπορεί να έχει τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές, αλλά και κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ερευνητικών εργασιών. Τέλος, εκφράστηκαν, από λίγους εκπαιδευτικούς, αρνητικές 
απόψεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς του ερευνητικού δείγματος,
όπως οι ίδιοι δηλώνουν, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας ερευνητικής 
εργασίας αναγκαστικά και όχι επειδή το επιλέγουν ελεύθερα οι ίδιοι, καθώς η ανάθεση είναι 
υποχρεωτική. Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναγκαιότητας για τη συμπλήρωση πλήρους 
ωραρίου ή επειδή δεν υπάρχει στο σχολείο κάποιος άλλος εκπαιδευτικός πρόθυμος να αναλάβει.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του ερευνητικού δείγματος τόσο στο 
σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση είναι πολλές. Κατ’ αρχάς, τονίζουν την έλλειψη των 
κατάλληλων υποδομών, αλλά και τα περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Ακόμη, επισημαίνουν την 
έλλειψη γνώσεων, καθώς θεωρούν ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια, για να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν μια ερευνητική εργασία, αφού δεν υπάρχει η απαιτούμενη επιμόρφωση. Επίσης, 
δηλώνουν ως σημαντικές δυσκολίες την έλλειψη καθοδήγησης, αλλά και  την απουσία 
συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, όπως και με το ΥΠΕΠΘ. Τέλος, επισημάνουν την έλλειψη 
χρηματοδότησης, αλλά και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στις 
ερευνητικές εργασίες.

Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί του δείγματος προτείνουν 
συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης. Αρχικά, προτάσσουν ως αναγκαιότητα την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μια ερευνητική εργασία, στη συνέχεια τονίζουν την ανάγκη να βελτιωθούν οι 
κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές και  θεωρούν ότι θα ήταν καλό να υλοποιούνται μόνο από 
εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο. Επίσης, επισημαίνουν την ανάγκη να αυξηθούν οι 
προσφερόμενες ώρες διδασκαλίας, και θέτουν ως προϋπόθεση, η ανάθεση στους εκπαιδευτικούς να 
μην είναι αναγκαστική αλλά προαιρετική. Επίσης, παρατηρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν 

κάποιες ενδοσχολικές δυσκολίες, ώστε να συνεργάζονται αρμονικότερα μεταξύ τους, αλλά 
απαραίτητη κρίνουν και μια καλύτερη καθοδήγηση από το ΥΠΕΠΘ. Παράλληλα, επισημαίνουν, 
ότι είναι σκόπιμο, οι μαθητές και οι μαθήτριες  να επιλέγουν θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά
και να καταργηθεί η αξιολόγηση με βαθμό μετά την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας. 
Τέλος, προτείνουν ο αριθμός των μαθητών/τριών κάθε project να είναι μικρότερος, ενώ η διάρκειά 
του να είναι ετήσια.  

Οι παραπάνω απόψεις των εκπαιδευτικών του ερευνητικού δείγματος συνιστούν προτάσεις 
προς επεξεργασία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευτούν, ωστόσο, δύνανται να 
αποτελέσουν πεδίο κριτικού προβληματισμού, με απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του 
θεσμού των «ερευνητικών εργασιών» στο σύγχρονο λύκειο. Τα πορίσματα της συγκεκριμένης 
έρευνας εμπλουτίζουν τα ερευνητικά και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω μελέτες 
που θα διερευνούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών και άλλων περιοχών της Ελλάδας, αλλά και τις 
απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών άλλων βαθμίδων, όπως του Νηπιαγωγείου, του 
Δημοτικού ή του Γυμνασίου, καθώς επίσης και των μαθητών και των μαθητριών για τον θεσμό των 
«ερευνητικών εργασιών».
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Περίληψη
H μάθηση της Ιστορίας στις σχολικές τάξεις συχνά στηρίζεται στην ανάγνωση. Ωστόσο, τι 

γνωρίζουμε για την καθημερινή χρήση και ερμηνεία των κειμένων στο σχολικό περιβάλλον; Η
παρούσα έρευνα, με δείγμα της οκτώ δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερις έμπειρους 
και τέσσερις αρχάριους, θέτει ως στόχο την περιγραφή των ερμηνευτικών διαδικασιών που 
λαμβάνουν χώρα για την κατανόηση του κειμενικού περιεχομένου μιας Διδακτικής Ενότητας 
Ιστορίας βάσεις της ανάλυσης λόγου των απομαγνητοφωνήσεων των διδασκαλιών. Η διαφορά της 
διδακτικής εμπειρίας είναι, επίσης, μια συνιστώσα που θα εξεταστεί.

Λέξεις κλειδιά: Κειμενική Κατανόηση, Ιστορία, Ανάλυση λόγου, Διδακτική Εμπειρία

1. Εισαγωγή

1.1 Τι σημαίνει κατανόηση;
Στοχεύοντας στην περιγραφή των ερμηνευτικών διαδικασιών, προϋπόθεση αποτελεί η γνώση 

των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, ειδάλλως υστερεί
εξαρχής η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική των δασκάλων που αποβλέπει στην καλλιέργεια 
αντίστοιχων ικανοτήτων. Κατά την ανάγνωση, λοιπόν, δύναται να εντοπιστούν οι ιδέες που 
αποτελούν το κείμενο, να ερμηνευτούν βάσει προηγούμενων γνώσεων του αναγνώστη και να 
αναστοχαστούν οι πληροφορίες του μέσω μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα αναγνωστικά επίπεδα 
που παρατέθηκαν, δηλαδή ο εντοπισμός, η ερμηνεία και ο αναστοχασμός πληροφοριών, είναι οι 
όροι που χρησιμοποιούνται από τον OECD (2010) για την αναφορά σε ένα εγγράμματο άτομο.

Η ενεργοποίηση των παραπάνω διαδικασιών μας οδηγεί, συνεπώς, στην διάκριση ισάριθμων 
στόχων. Συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο, ο αναγνώστης μπορεί να διεκπεραιώσει μια 
επιφανειακή κατανόηση εντοπίζοντας και εξάγοντας κειμενικές πληροφορίες. Η εν λόγω 
επιφανειακή κατανόηση ενδέχεται να είναι αποσπασματική, καθώς ο αναγνώστης είναι πιθανό να 
στρέψει την προσοχή του σε ιδέες μη συσχετιζόμενες. Στο δεύτερο επίπεδο, η κατανόηση είναι 
βαθύτερη, εφόσον ο αναγνώστης διεισδύσει στον κόσμο, στο μοντέλο της κατάστασης στο οποίο 
αναφέρεται το κείμενο αξιοποιώντας προηγούμενες γνώσεις του. Οι προηγούμενες γνώσεις, 
ωστόσο, θα πρέπει να σχετίζονται θεματικά με το κείμενο και να ενσωματωθούν έτσι ώστε να 
ενισχυθεί τελικώς η κατανόηση. Καταλήγοντας, στο τρίτο επίπεδο η κατανόηση είναι 
αναστοχαστική, διότι ο αναγνώστης είναι ικανός να εντοπίσει και να αποκαταστήσει πιθανές 
ανακολουθίες των κειμένων ή της νοητικής επεξεργασίας τους. Στο ίδιο επίπεδο, ο αναγνώστης 
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είναι σε θέση να εξετάσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κείμενο, το βαθμό που εξυπηρετεί 
τα αίτια της συγγραφής του και την ποιότητά του.

Συνοψίζοντας, η επίτευξη μιας κατανόησης επιφανειακής, βαθειάς ή αναστοχαστικής 
εξαρτάται από την ύπαρξη και ενσωμάτωση πρότερων γνώσεων που έχουν ενεργοποιηθεί κατά την 
ανάγνωση του κειμένου, αλλά και από τις μεταγνωστικές ικανότητες του αναγνώστη. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, η καλλιέργεια των αναγνωστικών ικανοτήτων μπορεί να ενδυναμωθεί από τις 
βοήθειες που οι δάσκαλοι προσφέρουν στους μαθητές κατά την πραγματοποίηση αναγνωστικών 
δραστηριοτήτων και ερμηνευτικών διαδικασιών κυρίως μέσω των ερωτήσεων που οι ίδιοι θέτουν 
στους μαθητές προς απάντηση.

Όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας, ερευνητές έχουν επισημάνει τη σπουδαιότητα να 
συμμετέχει ο αναγνώστης ενεργά και κριτικά καθόλη τη διαδικασία ανάγνωσης και απόδοσης 
νοήματος. Ειδικότερα, οι Gewertz (2012) και Reisman (2012) τόνισαν ότι πρέπει να δίνεται 
έμφαση στην ενεργοποίηση εμπειριών για την πλαισίωση των κειμενικών ιδεών στο κοινωνικό, 
πολιτιστικό τους περιβάλλον, για την επιτυχή κατανόηση ενός ιστορικού κειμένου και για την 
αξιολόγηση της εγκυρότητας των πηγών.

1.2 Ποιος ο ρόλος των ιστορικών κειμένων στις τάξεις;
Σύμφωνα με τους Afflerbach και VanSledright "η μάθηση της Ιστορίας στο σχολείο 

περιστρέφεται γύρω από την ανάγνωση, εφόσον πηγή άντλησης του ιστορικού περιεχομένου 
αποτελούν τα κείμενα που οι μαθητές διαβάζουν" (2001, σ.696). Τα εγχειρίδια της Ιστορίας, όχι 
μόνο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σχολική ζωή σήμερα, αλλά επίσης θεωρείται ότι θα τον
διατηρήσουν στο εγγύς μέλλον (Paxton, 1999). Συνεπώς είναι λογικό να προκύπτει το ερώτημα: τι 
γνωρίζουμε σχετικά με τη χρήση των κειμένων στην τάξη;

Όπως παρατηρήθηκε η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία των κειμένων ως μέσο διδασκαλίας 
έρχεται σε σύγκρουση με την παράδοξη έλλειψη περιγραφικών δεδομένων σχετικά με την χρήση 
τους (Moje, Stockdill, Kim, & Kim 2011· Montanero, Lucero, 2012· Paxton, 1999). Επίσης, οι 
περισσότερες μελέτες που διαθέτουμε έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως από κοινωνικούς 
επιστήμονες, αλλά όχι από ερευνητές εξειδικευμένους στην ανάγνωση (Moje et al., 2011). Έτσι σε 
αυτό τον κλάδο έχουν διερευνηθεί κυρίως θέματα που αφορούν την ιστορική συνείδηση, την 
απόδοση των μαθητών, ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής και οργάνωσης των εγχειριδίων 
Ιστορίας (Brophy, VanSledright, 1997).

Ωστόσο, ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία εντοπίσαμε έρευνες που διερεύνησαν τα ιστορικά 
κείμενα και τη χρήση τους στις τάξεις έχοντας ως άξονα μελέτης τους και την κατανόηση, όπως 
παραθέτουμε στον πίνακα.

Πίνακας 1. Ανασκόπηση των ερευνών σχετικά με τη χρήση ιστορικών κειμένων στις τάξεις

Εστίαση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος
Ιδιαιτερότητες 
περιεχομένου και 
κατανόηση

Σχέση κειμενικού είδους 
και κατανόησης

Στρατηγικές κατανόησης

Perfetti, Rouet, & Britt 
(1999)
Reisman, (2012)
Shanahan, Shanahan, 
(2008)
Wineburg, (1994)

Afflerbach, VanSledright, 
(2001)
Levstik, Pappas, (1992)
Levstik, (1989)
Montanero, Lucero (2012)
Saye, Brush, (2002)
VanSledright, (1994)

Britt, Aglinskas, (2002)
Kinder, Bursuck, (1993)
McKeown, Beck, (1994)
Paxton, (2002)
Wiley, Voss, (1999)
Wolfe, Goldman, (2005)

Όπως παρατηρείται, όλες οι παραπάνω έρευνες έχουν κοινό παρονομαστή τα ιστορικά 
κείμενα, αλλά μπορούμε ωστόσο να τις διαχωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες βάσει της ιδιαίτερης 
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Όπως παρατηρείται, όλες οι παραπάνω έρευνες έχουν κοινό παρονομαστή τα ιστορικά 
κείμενα, αλλά μπορούμε ωστόσο να τις διαχωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες βάσει της ιδιαίτερης 

εστίασης του ερευνητικού τους ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 
μελέτες που αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες του ιστορικού περιεχομένου σε σχέση με την 
κατανόησή του, ενώ η δεύτερη εξετάζει την επίδραση του κειμενικού είδους των ιστορικών 
αποσπασμάτων στην κατανόηση που επιθυμείται να αποκτηθεί από τους μαθητές. Η τελευταία 
κατηγορία επικεντρώνεται στις στρατηγικές που θα διευκολύνουν την κατανόηση ιστορικών 
κειμένων και στη διδασκαλία τους.

Η πρώτη κατηγορία ερευνών στοχεύει στην περιγραφή των χαρακτηριστικών που καθορίζουν 
την ανάγνωση της Ιστορίας συγκρίνοντας διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, οι 
Shanahan et al. (2008) ερεύνησαν το διαφορετικό ρόλο της ανάγνωσης και κατανόησης στη 
Χημεία, την Ιστορία και τα Μαθηματικά. Άλλοι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, που εξαρτώνται από τη φύση της Ιστορίας, όπως η ίδια η κατασκευή των 
ιστορικών κειμένων ή οι δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη 
τον ορισμό κατά τον οποίον «τα ιστορικά κείμενα είναι κατασκευασμένες αποδείξεις και πρέπει να
υποβάλλονται σε μια αναλυτική, διαλογική, ερμηνευτική και εποικοδομητική διαδικασία» (Paxton, 
1999, σ.317), υποστηρίχτηκε ότι εκτός από τη νοητή αναπαράσταση του περιεχομένου του 
κειμένου (textbase model) και του μοντέλου του (situation model) κατά Kintsch και van Dijk 
(1978), στην ανάγνωση ιστορικών κειμένων προστίθεται και το διακειμενικό μοντέλο (intertextual
model), που εξυπηρετεί την αξιολόγηση της εγκυρότητας των πηγών (Wineburg, 1994· Perfetti et 
al., 1999), αλλά και τη σύνθεση απόψεων ποικίλων κειμένων (Reisman, 2012).

Η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει έρευνες που μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της 
κατανόησης των μαθητών και ποικίλων κειμενικών ειδών. Ειδικότερα, οι Levstik (1989), Levstik 
και Pappas (1992) εξέτασαν το ρόλο των αφηγηματικών κειμένων καταδεικνύοντας τη χρήση τους 
ενδιαφέρουσα και κατανοητή ακόμα και για τους αρχάριους αναγνώστες, ενώ οι VanSledright 
(1994), Montanero και Lucero (2012) έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα πληροφοριακά κείμενα 
φανερώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές σχετικά με τη ρητορική οργάνωσή τους 
και τις ενυπάρχουσες αντιφάσεις μεταξύ πηγών. Περνώντας σε πιο σύγχρονες μελέτες τώρα, οι
Afflerbach και VanSledright (2001) χρησιμοποίησαν σε έρευνά τους αντισυμβατικά είδη κειμένων 
(ημερολόγιο, ποίημα, κ.ά.) για να προκαλέσουν την ιστορική σκέψη και την κατανόηση των 
μαθητών, ενώ οι Saye και Brush (2002) ενδιαφέρθηκαν για το ρόλο των ψηφιακών κειμένων στην 
τάξη και τη χρήση του περιεχομένου των διαδραστικών μέσων.

Η τρίτη κατηγορία αφορά μελέτες αναφερόμενες στην εφαρμογή και διδασκαλία 
στρατηγικών κατανόησης στην Ιστορία. Αναλυτικότερα, διερευνήθηκαν στρατηγικές οι οποίες 
είναι αποτελεσματικές ως προς τη βελτίωση της απόδοσης, της στάσης και το ενδιαφέρον για την 
Ιστορία, όπως η ανάλυση περιεχομένου αφηγηματικών ιστορικών κειμένων μέσω σημειώσεων 
(Kinder et al., 1993), ή η τεχνική της αυτο-επεξήγησης για την ανάπτυξη συλλογισμών (Wolfe et 
al., 2005). Οι McKeown και Beck (1994) εφάρμοσαν στα εγχειρίδια «στρατηγικές διόρθωσης»
ξαναγράφοντας τα κείμενα με συνοχή και συνδετικότητα, ενώ ο Paxton (2002) καθιστώντας τη
φωνή του συγγραφέα περισσότερο παρούσα και ορατή στα κείμενα για να διαπιστώσουν αλλαγές 
στην κατανόηση των μαθητών. Όσον αφορά τη διδασκαλία των στρατηγικών, οι Wiley και Voss 
(1999) διαπίστωσαν ότι η στρατηγική της σύνταξης επιχειρηματολογικών εκθέσεων υπήρξε 
ωφέλιμη συνθήκη για την κειμενική κατανόηση. Επιπλέον, οι Britt και Aglinskas (2002) ανέπτυξαν 
ένα σύστημα εκμάθησης μέσω υπολογιστή (Sourcer´s Apprentice) για να εξασκήσουν δεξιότητες
όπως συσχέτιση, αξιολόγηση πηγών, πλαισίωση πληροφοριών αποκομίζοντας ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα.

1.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λόγου
Σε αυτό το μέρος της εισήγησης θα επικεντρωθούμε στην παρουσίαση του ρόλου που 

διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός λόγος στην τάξη, για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπό του στη 
μάθηση και να δικαιολογήσουμε την επιλογή της παρούσας μεθοδολογίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Η σημασία της διερεύνησης του περιεχομένου που διατυπώνεται δημόσια στην τάξη
εγείρεται από το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχει διαπιστώσει ότι η οργάνωση 
και δομή του λόγου των διδασκόντων είναι ένας καλός δείκτης της γνώσης που θα αποκομίσουν οι 
μαθητές μετά το πέρας του μαθήματος (Smart, Marshall, 2013). Ένας ποιοτικός εκπαιδευτικός 
λόγος θα επιδράσει θετικά στις γνωστικές δεξιότητες, τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και την αυτονομία
των μαθητών (Seidel, Prezel, 2006). Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού λόγου; Αν 
ο δάσκαλος διατυπώνει συχνά ερωτήματα και αξιολογεί τους μαθητές μέσα από τις απαντήσεις 
τους σε μια γρήγορη διαδοχή ερωτοαπαντήσεων, τότε είναι αναπόφευκτο το περιθώριο για την
ανάπτυξη και σύνθεση ιδεών εκ μέρους των μαθητών να είναι μικρό. Αντιθέτως, εάν ο δάσκαλος 
δημιουργεί ευκαιρίες για τη βαθιά επεξεργασία μιας έννοιας από το μαθητή και απαιτήσει τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συλλογισμού θα κάνει το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη υψηλού 
γνωστικού επιπέδου σκέψης, όπως επιδεικνύουν ευρήματα στους κλάδους των μαθηματικών
(Webb, 2009) αλλά και της λογοτεχνίας (Smagorinsky, Fly, 1993). 

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στη διερεύνηση 
του περιεχομένου που γίνεται δημόσιο στις διδακτικές ώρες βάσει των ερωτήσεων και των 
απαντήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών (Webb, 2009) ή σημασιολογικών  χαρτών (Lemke, 1997).

2. Μεθοδολογία

2.1.1 Συμμετέχοντες
Συμμετείχαν εθελοντικά, οκτώ εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έκτης τάξης. Όλοι 

οι συμμετέχοντες προέρχονταν από δημόσια σχολεία μεσαίου μεγέθους, τέσσερις από την 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τέσσερις από Κεντρική Μακεδονία. Στην περίπτωση των αστικών 
σχολείων, αυτά εξυπηρετούσαν κυρίως Έλληνες μαθητές, σε αντίθεση με τα επαρχιακά που οι 
μετανάστες μαθητές υπεραριθμούσαν. Όσον αφορά τη μαθητική κοινότητα που συμμετείχε στο 
δείγμα, ο αριθμός των μαθητών κυμαίνονταν μεταξύ 15-22 ατόμων με ηλικία περίπου τα 12 έτη.

Αναφορικά τώρα με την διδακτική εμπειρία των εθελοντών, τέσσερις από αυτούς είχαν κατά 
μέσο όρο 8 χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι 25, ως εκ τούτου μπορούμε να διαχωρίσουμε το δείγμα μας σε 
δύο ομάδες, έμπειρους και αρχάριους. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένας 
από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν δεν είχε εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα ανάγνωσης
και κατανόησης.

2.1.2 Υλικό
Καταγράφηκε ηχητικά μέσω συσκευής mp3 μια Διδακτική Ενότητα (ΔΕ) Ιστορίας της έκτης 

τάξης με θέμα την πολιτική οργάνωση και την ανεξαρτησία της Ελλάδας, που αναπτύχθηκε και από 
τους οκτώ δασκάλους. Η διδακτική ενότητα αναπτύχθηκε σε τρία μαθήματα (8δάσκαλοι x 1ΔΕ x
3μαθήματα), αλλά η διάρκεια κάθε μαθήματος και κατά συνέπεια η διάρκεια διδασκαλίας της κάθε 
ΔΕ διέφερε χρονικά για κάθε δάσκαλο. Σε όλες τις περιπτώσεις, η προτεινόμενη χρονική διάρκεια 
από το Υπουργείο Παιδείας είναι 105 λεπτά, αλλά οι καταγραφείσες ΔΕ διήρκεσαν 60 έως 290 
λεπτά.

2.1.3 Διαδικασίες Ανάλυσης
Η ίδια ΔΕ καταγράφηκε ηχητικά κατά την ανάπτυξή της σε καθεμία από τις οκτώ αίθουσες 

διδασκαλίας. Οι ηχογραφήσεις στις τάξεις διήρκεσαν περίπου δύο-τρεις εβδομάδες κατά την άνοιξη 
του 2013. Οι διδασκαλίες μετά την καταγραφή τους απομαγνητοφωνήθηκαν αυτολεξεί. O
εκπαιδευτικός λόγος του δασκάλου, τώρα, ταξινομήθηκε ως απευθυνόμενος στην ολομέλεια της
τάξης, σε μικρές ομάδες μαθητών ή ως εξατομικευμένος (Turner, Midgley, Meyer, Gheen,
Anderman, Kang, & Patrick, 2002), αν και μόνο ο λόγος προς την ολομέλεια της τάξης αναλύθηκε
αργότερα.
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Η κωδικοποίηση του εκπαιδευτικού λόγου κατέστη δυνατή με προκαθορισμένες κατηγορίες
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των απομαγνητοφωνήσεων. Στη μελέτη μας, η πρώτη 
ομάδα κατηγοριών αναφέρεται στην ταξινόμηση των τυπικών δραστηριοτήτων της τάξης (ΤΔΤ)
(Lemke, 1997), η δεύτερη ομάδα στην ταξινόμηση του περιεχομένου που δημοσιοποιήθηκε κατά 
τις αναγνωστικές δραστηριότητες, ενώ η τρίτη ομάδα στο βαθμό αυτονομίας που προσφέρθηκε
στους μαθητές κατά τη διάρκεια των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων. Ωστόσο στην παρούσα 
εισήγηση θα επικεντρωθούμε μόνο στο δημόσιο περιεχόμενο και στην αντίστοιχη ομάδα 
κατηγοριών. 

1. Για τον προσδιορισμό του ρόλου της ανάγνωσης στη ΔΕ εντοπίστηκαν οι ΤΔΤ που 
αναπτύχθηκαν σε κάθε μάθημα (Lemke, 1997). Βασικά, θεωρούμε ως ΤΔΤ κάθε 
δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται με κάποια κανονικότητα κατά την ανάπτυξη μιας ΔΕ 
και στην οποία δάσκαλος και μαθητές μοιράζονται συγκεκριμένους στόχους και 
συμμετοχικές δομές. Για παράδειγμα, ο έλεγχος των καθηκόντων, η επεξήγηση, η 
ανάγνωση κειμένων ή η επίλυση ασκήσεων είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες ΤΔΤ.
Τέλος, αφού εντοπίστηκαν όλες οι ΤΔΤ που συνέθεταν κάθε ΔΕ, απομονώθηκαν οι 
δραστηριότητες εκείνες που αφιερώθηκαν στην Ανάγνωση, και έπειτα κατηγοριοποιήθηκαν 
τα Επεισόδια που τις αποτελούσαν. Ως Επεισόδιο χαρακτηρίζουμε τις επικοινωνιακές 
αλληλεπιδράσεις που μπορούν να ομαδοποιήθηκαν γύρω από ένα συγκεκριμένο ορατό
στόχο και αντιληπτό από όλους τους συμμετέχοντες της τάξης. Για παράδειγμα, μέσα σε μια
ΤΔΤ Ανάγνωσης βρίσκουμε Επεισόδια όπως ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων, 
φωναχτή ανάγνωση, ερμηνεία- αξιολόγηση, επεξήγηση κοκ. 

2. Για να προσδιοριστεί το είδος των στρατηγικών που προωθήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς
στις τάξεις απομονώσαμε τα Επεισόδια Ερμηνείας όλων των ΤΔΤ Ανάγνωσης. 
Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε τους επικοινωνιακούς κύκλους που αφιερώθηκαν στη διατύπωση 
και επεξεργασία κειμενικών ιδεών, δηλαδή των επικοινωνιακών εκείνων μονάδων που 
ξεκινούν με ένα αίτημα-ερώτηση και ολοκληρώνονται όταν το λεγόμενο αίτημα 
ικανοποιηθεί. Υπό την έννοια αυτή, η αρχή κάθε κύκλου εισάγει μια ανισορροπία στη 
συνομιλία, ενώ η λύση του, αποκαθιστά την ισορροπία και τη συμμετρία μεταξύ των
συμμετεχόντων (Sánchez, García, & Rosales, 2010). Με τον προσδιορισμό των 
επικοινωνιακών κύκλων, μπορούμε να διακρίνουμε ποιοι από αυτούς προχώρησαν στον 
εντοπισμό, στην ερμηνεία, και στον αναστοχασμό ιδεών. Σχετικά με την ταξινόμηση των 
κύκλων λάβαμε υπόψη τα προτεινόμενα κριτήρια για την κατανόηση από τον OECD
(2010). Έτσι θεωρούμε ως α. εντοπισμό πληροφοριών την πρόσβαση και εξαγωγή ιδεών
από το βασικό κειμενικό περιεχόμενο, β. ερμηνεία πληροφοριών τις διαδικασίες 
κατασκευής νοήματος χάριν νοητικών συμπερασμών και γ. αναστοχασμό πληροφοριών την 
αξιολόγηση του κειμένου είτε βάσει προθέσεων του, είτε βάσει των δομικών του 
χαρακτηριστικών.

Συνοψίζοντας, για την περιγραφή του περιεχόμενου που δημοσιοποιήθηκε στα επεισόδια 
Ερμηνείας των ΤΔΤ Ανάγνωσης ελήφθησαν υπόψη:

1. Αριθμός των ΤΔΤ Αναγνώσεων κάθε ΔΕ.
2. Αριθμός των Επεισοδίων Ερμηνείας κάθε ΤΔΤ Ανάγνωσης.
3. Αριθμός επικοινωνιακών κύκλων των Επεισοδίων Ερμηνείας.
4. Κατάταξη των κύκλων ανά κατηγορία εντοπισμού, ερμηνείας και αναστοχασμού ιδεών. 
5. Ποσοστά κύκλων Επεισοδίων Ερμηνείας που εντοπίστηκαν ανά δάσκαλο και επίπεδο

κατανόησης.
Όσον αφορά τον υπολογισμό της εγκυρότητας της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, δυο 

ανεξάρτητοι κριτές ανέλυσαν τυχαία αποσπάσματα των ηχογραφημένων επικοινωνιακών 
αλληλεπιδράσεων (3% των αναλυμένων διδακτικών ωρών). Ο βαθμός αξιοπιστίας που προέκυψε 
κυμαίνεται μεταξύ του 0.78- 1.
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2.2 Αποτελέσματα
Περιγραφή των διαδικασιών κατανόησης που επιτεύχθηκαν στα Επεισόδια Ερμηνείας των 

ΤΔΤ Ανάγνωσης: Τα ακόλουθα γραφήματα μας πληροφορούν για τα επίπεδα κατανόησης που 
επιτεύχθηκαν κατά τη δημοσιοποίηση των κειμενικών περιεχομένων στην ολομέλεια των τάξεων, 
όπως προέκυψαν από τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις.

Γράφημα 1: Ποσοστά κύκλων δημόσιου περιεχομένου ανά δάσκαλο.

Θεωρήσαμε ως συνολική τιμή το άθροισμα των επικοινωνιακών κύκλων όλων των 
συμμετεχόντων στα επεισόδια Ερμηνείας με την πρόθεση να εξετάσουμε τις πιθανές διαφορές 
μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως φαίνεται στο γράφημα, ένας σημαντικός αριθμός κύκλων 
αφιερώθηκε στη γενικότερη επεξεργασία των κειμενικών πληροφοριών. Οι αρχάριοι συνέθεσαν τα 
επεισόδια Ερμηνείας αποσπώντας 2,84-10,87% των ποσοστών του δείγματος, σε αντίθεση με τα 
ποσοστά των εμπείρων που κυμάνθηκαν από 14,66-19,39%. Η διακύμανση στην πρώτη ομάδα 
είναι της τάξης του 8,03%, ενώ της δεύτερης 4,73%.

Γράφημα 2: Ποσοστά κύκλων δημόσιου περιεχομένου ανά κατηγορία κατανόησης.

Το παραπάνω γράφημα δείχνει το ποσοστό του συνολικού αριθμού των επικοινωνιακών
κύκλων που πραγματοποιήθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να απεικονίσει ποια 
ήταν η κυρίαρχη κατηγορία κατανόησης. Προφανώς, ο εντοπισμός πληροφοριών ήταν η κατηγορία
που υπερτέρησε, αφού κατέλαβε 59,10%, σε αντίθεση με τον αναστοχασμό ιδεών που ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτος (0,95%).
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Γράφημα 3: Ποσοστά κύκλων εντοπισμού κειμενικού περιεχομένου ανά δάσκαλο.

Το τρίτο γράφημα αναφέρεται στον αριθμό των επικοινωνιακών κύκλων στους οποίους 
εντοπίστηκαν κειμενικές πληροφορίες δημοσίως στην τάξη. Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε
να κάνουμε είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά και παρόμοια ποσοστά σε αυτήν τη 
κατηγορία κύκλων. Η ομάδα αρχαρίων έχει διακύμανση της τάξης του 9,6%, ενώ οι έμπειροι 
δάσκαλοι του 2%.

Γράφημα 4: Ποσοστά κύκλων ερμηνείας κειμενικού περιεχομένου ανά δάσκαλο.

Σχετικά με τους κύκλους αφιερωμένους στην ερμηνεία ιδεών, βλέπουμε σε αυτό το γράφημα 
ότι τα ποσοστά των έμπειρων είναι υψηλότερα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτοί οι δάσκαλοι 
παρουσίασαν ποσοστά από 15,38- 29,59%. Από την άλλη πλευρά, δύο αρχάριοι εκπαιδευτικοί δεν 
είχαν σχεδόν κανένα ερμηνευτικό επικοινωνιακό κύκλο, ενώ οι υπόλοιποι δύο ακολούθησαν αυτή 
τη διαδικασία της κατανόησης για τις κειμενικές ιδέες σε βαθμό 2,37- 5,33%.
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Γράφημα 5: Ποσοστά κύκλων αναστοχασμού κειμενικού περιεχομένου ανά δάσκαλο.

Όπως διαπιστώθηκε και στο γράφημα 2, η κατηγορία του αναστοχασμού των πληροφοριών 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στο δείγμα (0,95%). Σε αυτό το τελευταίο γράφημα παρατηρούμε ότι μόνο 
δυο δάσκαλοι, ένας αρχάριος (25%) και ένας έμπειρος (75%), προσπάθησαν να προχωρήσουν στο 
υψηλότερο επίπεδο κατανόησης, στην αξιολόγηση του ίδιου του περιεχομένου του κειμένου.

2.3 Συζήτηση
Στο φως των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας μπορούμε να αποφανθούμε ότι 

γνωρίζουμε κάτι περισσότερο όσον αφορά τις διαδικασίες κατανόησης που θέτονται σε εφαρμογή 
κατά τη διάρκεια των Επεισοδίων Ερμηνείας των ΤΔΤ Ανάγνωσης μιας Διδακτικής Ενότητας στις 
σχολικές τάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ως προς τα επίπεδα κατανόησης, τα στοιχεία 
αποδεικνύουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν περισσότερο στον εντοπισμό ιδεών, 
αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τα ανώτερα γνωστικά επίπεδα κατανόησης. Ωστόσο, οι έμπειροι 
εκπαιδευτικοί είχαν έναν πλουσιότερο αριθμό επικοινωνιακών κύκλων που αφιερώθηκε στην 
κειμενική επεξεργασία σε σχέση με τους αρχάριους. Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά μεταξύ των 
ομάδων δε διαφέρουν πολύ προς την κατηγορία εντοπισμού, η απόσταση μεγαλώνει ως προς την 
ερμηνεία των ιδεών, που οι έμπειροι σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, 
η έλλειψη της κατηγορίας αναστοχασμού ιδεών και στις δυο ομάδες. Έτσι μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν τις ΔΕ, και κυρίως αυτοί των αρχάριων δεν 
είχαν δυνατότητα να συμμετέχουν σε περιβάλλοντα επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων που 
συνεισέφεραν ιδιαίτερα σε βαθιά κατανόηση. Διαδικασίες κατανόησης, όπως η συσχέτιση γνώσεων 
μέσω συμπερασμών, η αξιολόγηση πηγών, αν και αναγκαίες, όπως ειπώθηκε για τα ιστορικά 
κείμενα (Reisman, 2012· Gewertz, 2012), δεν εφαρμόστηκαν. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται να 
επιβεβαιώσουν τις χαμηλές επιδόσεις που επιτυγχάνουν οι Έλληνες μαθητές στις εκθέσεις PISA
(ΟECD, 2010· 2013), αλλά και αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες. 
Αναλυτικότερα, οι Sánchez, García και Rosales (2010) διέκριναν και αυτοί τις ίδιες τρεις 
διαδικασίες κατανόησης ανάγνωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους με δείγμα 30 
εκπαιδευτικούς σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα φανέρωσαν ότι οι περισσότεροι (57%) δεν 
επεξεργάστηκαν καθόλου τις κειμενικές πληροφορίες που αναγνώστηκαν κατά τη διδασκαλία. Ένα 
σημαντικό ποσοστό του δείγματος (24%) προχώρησε στον εντοπισμό ιδεών, ενώ το εναπομείναν 
ποσοστό αφιερώθηκε στην ερμηνεία τους (19%). Ωστόσο, και σε αυτήν την έρευνα δεν 
παρατηρήθηκε περίπτωση κατά την οποία το κείμενο να αναστοχαστεί. Άλλη μελέτη σχετικά με το 
αντίκτυπο του εκπαιδευτικού λόγου στο επίπεδο της νόησης των μαθητών, σύμφωνα με τους
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Graesser και συνεργάτες, γνωστοποίησε ότι μόνο το 4% των ερωτήσεων που τέθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς στην τάξη σχετίστηκε με υψηλή γνωστική διαδικασία της ταξινομίας του Bloom, 
δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις ήταν σύντομες και στόχευαν στον εντοπισμό 
εμφανών κειμενικών ιδεών (Graesser et al., 1995).

3. Συμπεράσματα
Ποια είναι όμως η προσφορά της ανάλυσης που πραγματώθηκε κατά αυτή την ερευνητική 

εργασία; Περιγραφικές έρευνες, όπως η παρούσα, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε μια πιθανή 
επεξήγηση των δεδομένων, αλλά και να ανοίξουν το δρόμο για μια διδακτική αλλαγή προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση, διότι η ερμηνεία του τι συμβαίνει στις ελληνικές τάξεις προκύπτει από την 
εξειδικευμένη γνώση του ορισμού της κειμενικής κατανόησης και της δομής των σχολικών 
δραστηριοτήτων. Χρόνο με το χρόνο ορίζεται η ενυπάρχουσα απόσταση μεταξύ απαιτήσεων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τελικών αποτελεσμάτων των μαθητών, γι’ αυτό και η ανάλυση της 
εκπαιδευτικής πράξης μετατρέπεται σε μείζουσας σημασίας ερευνητικό εργαλείο για να μειώσει 
την εν λόγω απόσταση.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, σχετικά με την αναγκαιότητα και τις μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων στο δημοτικό σχολείο. 
Η προβληματική που κατευθύνει την ερευνητική προσπάθεια συμπυκνώνεται στα παρακάτω 
ερωτήματα και υποθέσεις έρευνας:
α)Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν αναγκαία την επικοινωνία τους με τους γονείς και για 
ποιους λόγους; 
β)Ποιες μορφές έχει η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων στο δημόσιο σχολείο; 
Από τα δεδομένα της έρευνά μας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 
αυτής της συνεργασίας με τους γονείς και τη στηρίζουν με πολλά επιχειρήματα. 
Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τη μορφή που παίρνει το φαινόμενο της επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων μέσα από τα δεδομένα της έρευνας, 
φάνηκε ότι οι μεταξύ τους επαφές δεν έχουν ένα συστηματικό χαρακτήρα. Συνήθως κυριαρχούν οι 
μη προγραμματισμένες συναντήσεις του εκπαιδευτικού με τους γονείς καθενός από τους μαθητές, 
οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια  των διαλειμμάτων ή στην αρχή και στο 
τέλος της ημέρας. 

Λέξεις  κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, γονείς,  επικοινωνία, αναγκαιότητα, μορφές

1 Εισαγωγή
Από τη στιγμή της γέννησης έως την ενηλικίωση του, το άτομο ζει και κινείται μέσα σε δύο 

περιβάλλοντα που ασκούν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Αυτά 
είναι η οικογένεια και το σχολείο, που αποτελούν τις  ΄΄δύο όψεις ενός μηχανισμού 
κοινωνικοποίησης΄΄ (Παπάζογλου,1984)

Η συνεργασία των δύο αυτών θεσμών αποτελεί καθοριστική συνιστώσα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, αφού η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών είναι η ουσιαστική αποστολή τόσο 
του σχολείου όσο και της οικογένειας. Συνεπώς, η υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων απαιτεί 
τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας.  

Με την είσοδο του παιδιού σ’ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα (παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, 
δημοτικό, κ.λ.π.) δημιουργείται αυτόματα ένα διπολικό σύστημα αγωγής. Στο σύστημα αυτό 
συμμετέχουν δύο ομάδες παιδαγωγών (οι γονείς, ως φυσικοί παιδαγωγοί, και οι εκπαιδευτικοί ως 
επαγγελματίες), οι οποίες ασκούν αγωγή στο παιδί. Η επιτυχία στη διαπαιδαγώγηση και στη 
σχολική πορεία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τη γνήσια σχέση, επικοινωνία και συνεργασία 
των δυο φορέων διαπαιδαγώγησης. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τη βοήθεια των γονέων και οι 
γονείς τη στήριξη των εκπαιδευτικών (Μπρούζος, 2008). Όσα κάνουν οι μαθητές στο σχολείο 
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μπορούν να επεκταθούν και να εμπλουτιστούν στο σπίτι, και όσα μαθαίνουν στο σπίτι μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση της δουλειάς που γίνεται στην τάξη(Macbeath, et al, 2005).   

2 Επικοινωνία και συνεργασία σχολείου και οικογένειας
2.1 Η αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια

Εύλογα τίθεται το ερώτημα αν η συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας είναι 
αναγκαία ή όχι. Πρέπει ο γονέας να ενσωματώνεται στο σχολείο ως συνεργάτης ή να περιορίζεται 
στον παραδοσιακό ρόλο της μεταφοράς των παιδιών από και προς το σχολείο; Όσον αφορά τους 
εκπαιδευτικούς, άλλοι θεωρούν ότι το επαγγελματικό τους status διακυβεύεται αν οι γονείς 
εμπλακούν σε δραστηριότητες που τυπικά ανήκουν στη δική τους δικαιοδοσία ενώ άλλοι εξαρτούν 
την επιτυχία του έργου τους και από τη συμμετοχή των γονέων. Οι απόψεις διίστανται και 
απορρέουν από δύο αντιτιθέμενες θεωρίες για τις σχέσεις σχολείου - οικογένειας.

Είναι προφανές πως η πρώτη άποψη ανακλά την ασυμβατότητα, τον ανταγωνισμό και τη 
σύγκρουση ανάμεσα σε οικογένειες και σχολεία και υποστηρίζει το διαχωρισμό των δύο θεσμών. 

Η δεύτερη άποψη στηρίζει τη γνήσια  επικοινωνία και συνεργασία, θεωρώντας ότι η 
αξιοποίηση της δυναμικής της οικογένειας μέσω της συνεργασίας της με τη σχολική μονάδα επιδρά 
θετικά σε όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης, δηλαδή στο παιδί, στους γονείς, στους 
εκπαιδευτικούς και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Και αυτό διότι η συνεργασία πρωτίστως αμβλύνει 
τις αμοιβαίες παρανοήσεις και προκαταλήψεις που υπάρχουν και διασφαλίζει την αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων (Ματσαγγούρας, 2008).  

3 Μορφές επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας
Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας υλοποιείται σε πολλά 

επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Για λόγους καθαρά πρακτικούς διακρίνουμε την επικοινωνία 
σχολείου - οικογένειας σε δύο μορφές: 
1. Τις τυπικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ εκπροσώπων των δύο μερών, των γονέων 

από τη μια και της διοίκησης της εκπαίδευσης από την άλλη. Σε ευρύτερο πλαίσιο, ως τυπικές 
σχέσεις θεωρούμε αυτές μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών και οργανώσεων 
των γονέων.

2. Τις άτυπες σχέσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η διαπροσωπική και λιγότερο τυπική 
αλληλεπίδραση κάθε εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών του(Morgan, Fraser, Dunn &
Cairns,1993). Σε κάθε επιμέρους επίπεδο (τυπικό - άτυπο) περικλείονται πολλές ειδικότερες 
μορφές επικοινωνίας. 

Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συμβάλλει στη διερεύνηση των αντιλήψεων και 

απόψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επικοινωνία τους με τους 
γονείς όπως αυτή εμφανίζεται στις διαπροσωπικές τους επαφές.

Ερευνητικοί στόχοι: 
Η προβληματική που κατευθύνει την ερευνητική προσπάθεια συμπυκνώνεται στα παρακάτω 

ερωτήματα και υποθέσεις έρευνας:
α) Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν αναγκαία την επικοινωνία τους με τους γονείς και 

για ποιους λόγους; 
β) Ποιες μορφές έχει η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων στο δημόσιο σχολείο; 

Τεχνική συλλογής των δεδομένων 
Από τις ποιοτικές μεθόδους προτιμήθηκε η συνέντευξη και ειδικά η ημικατευθυνόμενη 

συνέντευξη (Βάμβουκας, 2006).
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Το δείγμα της έρευνας
Τελικά, το δείγμα της έρευνας μας αποτέλεσαν είκοσι πέντε εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιφέρεια Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί ήταν 14 γυναίκες κι 11 
άνδρες με τουλάχιστον τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας 

4 Αποτελέσματα της έρευνας
4.1 Αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
Στην έρευνα μας, στο ερώτημα αν η επικοινωνία σχολείου και οικογένειας είναι αναγκαία,

όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν  θετικά στην αναγκαιότητα της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με 
τους γονείς. Θεωρούν ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς ωφελεί όλους τους 
εμπλεκόμενους μαθητές, εκπαιδευτικούς  και γονείς αλλά και γενικότερα το θεσμό του σχολείου.

΄΄Είναι όχι απλώς χρήσιμη (η συνεργασία) αλλά επιβάλλεται, είναι απαραίτητη. Βοηθάει και 
τους δυο (εκπαιδευτικούς, γονείς) αλλά κυρίως βοηθάει τον μαθητή(Σ.11).

΄΄Η επικοινωνία σχολείου και οικογένειας είναι μια αμφίσημη διαδικασία. Δίνεις και παίρνεις 
και από τη μια μεριά και από την άλλη. Αρκεί να υπάρχει καλοπροαίρετη διάθεση΄΄(Σ.13).  

4.1.1 Βοήθεια στις κατ’ οίκον εργασίες από τους γονείς
Είναι ο πιο γνωστός τρόπος εμπλοκής των γονιών στη σχολική ζωή του παιδιού. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρονται πολύ συχνά στην ανάγκη ο γονέας να βοηθήσει το παιδί του στις κατ’ 
οίκον εργασίες του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί ευελπιστούν με τον τρόπο αυτό να εμπεδωθεί η ύλη 
και να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά που ενδεχομένως υπάρχουν. Αναπτύσσεται μια
προβληματική για τη μορφή και τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά. Βασική 
προϋπόθεση είναι να μην πραγματοποιούν οι γονείς τις εργασίες του παιδιού τους και να μη 
διαβάζουν μαζί 

΄΄Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος διδασκαλίας είναι μικρός και χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι. 
Νομίζω ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα απαιτεί τη βοήθεια στο σπίτι΄΄ (Σ.3).

Εκπαιδευτικοί του δείγματος απάντησαν ότι το παιδί θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερο στο 
σπίτι να ολοκληρώνει τις εργασίες του.

΄΄προτιμώ να τ’ αφήνουν ελεύθερο και να έρχεται την άλλη μέρα και να μου λέει αυτό δεν το 
κατάλαβα, να το εξηγήσω μόνος μου. Απλά ο γονιός θα ήθελα να έχει την έγνοια του, όχι για να του 
υποδείξει να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία αλλά για να δει ότι ασχολείται με τα μαθήματά του΄΄ 
(Σ.2).

4.1.2 Ανταλλαγή πληροφοριών
Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς είναι χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό, γιατί του 

δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει και να δώσει πληροφορίες για τον μαθητή του. Οι 
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η εντύπωση που σχηματίζει ο δάσκαλος για τους μαθητές κάθε 
μέρα στην τάξη δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφόρησης, για να διαμορφώσει 
γνώμη για τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα τους. 

΄΄Βοηθάει το δάσκαλο, το μαθητή και τους γονείς γιατί με το διάλογο μπορούν να γίνουν 
γνωστά θέματα που αγνοεί η μία ή η άλλη πλευρά΄΄ (Σ.13).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

550

Οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να ενημερώνουν τους γονείς συνήθως για θέματα προόδου και 
συμπεριφοράς του μαθητή, καθιστώντας τους συνυπεύθυνους στο έργο τους.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υιοθετούν μια συγκεκριμένη μέθοδο με την οποία 
δουλεύουν στην τάξη και θα πρέπει τα παιδιά να βοηθιούνται στο σπίτι έτσι ώστε να μην υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές που θα οδηγήσουν το παιδί σε σύγχυση. Ιδιαίτερα στην πρώτη ανάγνωση και 
γραφή η κοινή εκπαιδευτική αντιμετώπιση κρίνεται αναγκαία.

΄΄Πολλοί γονείς βοηθούν τα παιδιά τους στις κατ’ οίκον εργασίες με λάθος τρόπο. Έρχονται στο 
σχολείο έχοντας λύσει τις ασκήσεις με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που έχω διδάξει. Τα 
παιδιά μπερδεύονται… η συνάντηση με τους γονείς του είναι αναγκαία για να τους εξηγήσω τον τρόπο 
δουλειάς μου΄΄ (Σ.1).

4.1.3 Ψυχολογική και συναισθηματική τόνωση των μαθητών
Υποστηρίχθηκε από περισσότερους από τους μισούς εκπαιδευτικούς ότι η παρουσία των 

γονέων στο σχολικό χώρο και η συνομιλία τους με τον εκπαιδευτικό του παιδιού, δημιουργεί στο 
παιδί αισθήματα ασφάλειας και οικειότητας  μέσα στο χώρο αυτό. Το σχολείο θεωρείται με αυτό 
τον τρόπο σημαντικό για τους γονείς και οι μαθητές το νιώθουν ως προέκταση του σπιτιού τους, με 
συνέπεια να αισθάνονται ασφάλεια και άνεση. 

΄΄Η συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνο για την άμεση βοήθεια που δίνεται στο μαθητή αλλά 
και γιατί συνεπάγεται και ψυχολογική στήριξη. Οι γονείς με το να συνεργάζονται και να επικοινωνούν 
με το σχολείο σημαίνει ότι το σχολείο είναι κάτι σημαντικό. Δίνει κίνητρο στο παιδί να μελετήσει΄΄
(Σ.24).

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θεωρείται αναγκαία η επικοινωνία των γονέων με τον 
εκπαιδευτικό είναι η επίδραση που έχει αυτή στο συναισθηματικό κόσμο του μαθητή. Στη φάση 
αυτή το παιδί βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το οικογενειακό και 
χρειάζεται συναισθηματική στήριξη για να ανταποκριθεί στους νέους ρόλους που αναλαμβάνει.

4.2  Μορφές επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων
Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε τη μορφή που παίρνει το 

φαινόμενο της επικοινωνίας εκπαιδευτικού και οικογένειας στην ελληνική πραγματικότητα.
Θα εξετάσουμε αν την πρωτοβουλία για επικοινωνία την παίρνει ο εκπαιδευτικός ή οι 

γονείς, πότε και ποιο τρόπο επικοινωνεί ο εκπαιδευτικός με τους γονείς, εάν πραγματοποιούνται 
ομαδικές ή μεμονωμένες συναντήσεις. 

4.2.1 Επίσκεψη (μεμονωμένων) των γονέων στο σχολείο
Η επίσκεψη των γονέων πραγματοποιείται είτε επειδή το έχει ζητήσει ο εκπαιδευτικός, είτε 

με  πρωτοβουλία των ίδιων των γονέων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί 
υποστήριξαν ότι καλούν τους γονείς του μαθητή στο σχολείο και ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις 
όπου την πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι γονείς. Οι εκπαιδευτικοί θα καλέσουν το γονέα στο 
σχολείο στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα μάθησης ή και συμπεριφοράς, για να τον 
ενημερώσουν και αν χρειάζεται να του δώσουν οδηγίες. 

΄΄ο δάσκαλος είναι ο κινητήριος μοχλός που θα φέρει το γονέα κοντά και όχι ο γονέας που θα 
φέρει το δάσκαλο. Σίγουρα η στάση του γονέα, η θετική η αποδοχή του ως προσωπικότητα επηρεάζει 
αυτή τη σχέση΄΄ (Σ.6).

Υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν ότι οι γονείς αναλαμβάνουν την 
πρωτοβουλία για επικοινωνία μ’ αυτούς στις περιπτώσεις ΄΄καλών΄΄ μαθητών και όταν υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα με το δάσκαλο ή το σχολείο.
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΄΄Όταν οι γονείς έρθουν από μόνοι τους στο σχολείο θα κάνουν παράπονα στο δάσκαλο ή στον 
διευθυντή΄΄ (Σ.1).

΄΄ Έρχονται από μόνοι γονείς τους γονείς που ενδιαφέρονται υπερβολικά για τα παιδιά 
τους…συνήθως είναι καλοί μαθητές, δεν χρειάζονται αυτοί οι γονείς να έχουν τόση επικοινωνία με το 
δάσκαλο΄΄ (Σ.4).

Ανεξάρτητα πάντως, από το ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, η επίσκεψη συνήθως 
πραγματοποιείται το πρωί ή το μεσημέρι όταν οι γονείς έρχονται στο σχολείο για να αφήσουν  ή να 
πάρουν τα παιδιά, αλλά και κατά τα διαλείμματα. Πρόκειται για τη μορφή επικοινωνίας που 
αναφέρεται από το σύνολο των εκπαιδευτικών. Το φαινόμενο αυτό συναντάται περισσότερο με 
γονείς μαθητών της πρώτης ή δευτέρας τάξης, τους οποίους οι γονείς συνοδεύουν κατά την άφιξη 
και την αναχώρηση τους από το σχολείο. 

Το μεγαλύτερο μέρος  των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει ορίσει συγκεκριμένη 
ώρα που δέχεται τους γονείς. Συνήθως μια διδακτική ώρα που είναι κενή ή μετά το πέρας των 
μαθημάτων κάποια μέρα όταν το ωράριό τους το επιτρέπει. 

Κανένας εκπαιδευτικός όμως, ακόμη κι αν έχει ορίσει συγκεκριμένη ώρα, δεν επιμένει στην 
τήρησή της από τους γονείς. Είναι προφανώς, μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι γονείς που 
εργάζονται ώστε να έρθουν στο σχολείο όποτε μπορούν. 

Υπήρξαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι σημειώνουν  χαρακτηριστικά ότι ο ορισμός μιας 
συγκεκριμένης ώρας για συνεργασία με τους γονείς δε διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία.

΄΄δεν έχω ορίσει συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τους γονείς, αν και τυπικά για να είμαι 
΄΄καλυμμένος΄΄ έπρεπε να το είχα κάνει. Δίνω τη δυνατότητα να επικοινωνούν οι γονείς όποτε 
μπορούν μαζί μου…πολλοί συνάδελφοι ορίζουν μια ώρα και δέχονται μόνο σε αυτή…δεν το 
κατακρίνω αλλά πιστεύω πως δεν μπορούν όλοι οι γονείς να έρχονται στο σχολείο το πρωί΄΄ (Σ.24).

Στην έρευνα των Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή (1992) αναφέρει, οι 
εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ένα αδιάκοπο «πήγαινε έλα των γονέων στο σχολείο» κάτι που για 
μερικούς αποτελεί πραγματικό «πονοκέφαλο». Αυτό το στοιχείο δεν επιβεβαιώθηκε από τα 
δεδομένα της παρούσας έρευνας. Αντίθετα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι 
ενθαρρύνουν τις επισκέψεις και δεν ενοχλούνται όταν εμφανίζονται οι γονείς απρογραμμάτιστα. 

Υπήρξαν μόνο τρεις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ισχυρίστηκαν ότι είναι λίγο ενοχλητικό 
αλλά το θεωρούν αναπόφευκτο κομμάτι της δουλειάς τους: 

΄΄Συνήθως οι γονείς έρχονται στα διαλείμματα ή στο τέλος της ημέρας. Ενοχλούμαι λίγο αλλά 
δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχω συστήσει από την αρχή της χρονιάς στους γονείς, όταν θέλουν 
να μιλήσουμε να κλείνουμε ραντεβού. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται΄΄ 
(Σ.1).

4.2.2 Ομαδικές συγκεντρώσεις 
Στις ομαδικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται στο σχολείο αναφέρεται ένα μεγάλο μέρος 

των εκπαιδευτικών Όταν συγκαλείται ομαδική συγκέντρωση, αρχικά δίνεται μια γενική 
πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια  μπορούν οι γονείς να ρωτήσουν τον 
εκπαιδευτικό και να γίνει συζήτηση πάνω σε διάφορα θέματα. Από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι είναι σχεδόν παγιωμένες οι εξής μορφές ομαδικής συγκέντρωσης:

Συγκέντρωση με την έναρξη του σχολικού έτους. Στη συνάντηση αυτή ο εκπαιδευτικός 
γνωρίζεται με τους γονείς και αναφέρεται σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής. Γίνεται 
ενημέρωση για το δικό του στυλ διδασκαλίας, τη διδακτέα ύλη που πρέπει να καλυφθεί, τις 
απαιτήσεις που έχει από τους μαθητές, τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς θα τους βοηθούν στο σπίτι.
Επίσης θίγονται θέματα που έχουν σχέση με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών, 
εξωσχολικές δραστηριότητες,  καθώς και για  άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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΄΄με την έναρξη του σχολικού έτους  κάνω οπωσδήποτε μια ομαδική συνάντηση για να 
ενημερώσω τους γονείς για τον τρόπο δουλειάς, τι κάνουμε σε κάθε μάθημα, τι ζητάω, πώς θέλω να 
εργάζονται στο σπίτι΄΄ (Σ.2).

Στο τέλος  του τριμήνου οπότε και δίνονται οι βαθμοί στις μεγάλες τάξεις, οι γονείς 
προσκαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για να πάρουν τον έλεγχο και να ενημερωθούν από τον 
εκπαιδευτικό για την πρόοδο του μαθητή. Αλλά και στις μικρές τάξεις στις οποίες δε δίνεται 
βαθμολογία, επίσης προσκαλούνται οι γονείς εκείνη τη μέρα. Εκτός από τους βαθμούς γίνεται και 
ενημέρωση από το δάσκαλο πάνω σε ποικίλα θέματα που έχουν σχέση με το μαθητή και το 
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΄΄στις συγκεντρώσεις του τριμήνου με αφορμή τη βαθμολογία γίνεται μια ανατροφοδότηση 
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Συγκεντρώσεις ομαδικές στη διάρκεια του σχολικού έτους. Κυρίως πραγματοποιούνται από 
τους εκπαιδευτικούς της πρώτης  τάξης όταν η διδασκαλία  της Γλώσσας και των Μαθηματικών 
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΄΄Όταν έχω πρώτη ή δευτέρα τάξη κάνω 3-4  ομαδικές συναντήσεις το τρίμηνο με τους γονείς΄΄
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Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση ενός εκπαιδευτικού ο οποίος έχει καθιερώσει μια ομαδική 
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ποικίλα θέματα.  Θέματα που δεν άπτονται μόνο των στενών εκπαιδευτικών καθηκόντων του αλλά 
παίρνει η συγκέντρωση ευρύτερο παιδαγωγικό και μορφωτικό χαρακτήρα.  

΄΄Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα, μετά από πρόσκληση μου, βρισκόμαστε και συζητούμε με τους 
γονείς ποικίλα θέματα. Έχουν σχέση με θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής φύσης, αλλά δεν 
περιοριζόμαστε σ’ αυτά. Συζητάμε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, επίκαιρα γεγονότα και ότι άλλο 
προκύψε…(Σ.7).

4.2.3  Άλλες μορφές επικοινωνίας
Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για επικοινωνία με τους γονείς. Δίνουν 

τον αριθμό του τηλεφώνου τους, για να επικοινωνούν μαζί τους όποτε το επιθυμούν. Συνήθως ο 
εκπαιδευτικός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους γονείς όταν προκύπτει κάποιο έκτακτο θέμα για το 
οποίο πρέπει ο γονέας να ενημερωθεί άμεσα ή όταν οι γονείς δεν ανταποκρίνονται στις γραπτές 
προσκλήσεις. Αποφεύγουν να κάνουν ενημέρωση και συζήτηση με τους γονείς μέσω τηλεφώνου 
και προσπαθούν να κανονίσουν μια κατ΄ ιδίαν συνάντηση. 

΄΄Έχω δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου μου στους γονείς να επικοινωνών μαζί μου όποτε 
θέλουν να με ρωτήσουν κάτι… εγώ τηλεφωνώ στους γονείς όταν τους προσκαλώ για να τους 
ενημερώσω για ένα πρόβλημα που υπάρχει και δεν έρχονται.. προσπαθώ από το τηλέφωνο να 
κανονίσω την μέρα και ώρα της συνάντησης με τους γονείς και να μην γίνει ενημέρωση από το 
τηλέφωνο, όμως πολλοί γονείς επιμένουν να μάθουν τι συμβαίνει και πολλές φορές γίνεται και 
αυτό…(Σ.10).

Ένας εκπαιδευτικός έχει ορίσει συγκεκριμένες ώρες το απόγευμα κατά τη διάρκεια των 
οποίων μπορούν να επικοινωνούν οι γονείς μαζί του.

΄΄Έχω δώσει το τηλέφωνο του σπιτιού μου και το κινητό, τους έχω ενημερώσει ότι κάθε 
απόγευμα 6-8 μπορούν να μου τηλεφωνούν΄΄ (Σ.24).

Υπήρξαν αρκετοί εκπαιδευτικοί από το δείγμα μας που αναφέρουν ότι δεν δίνουν το 
προσωπικό τους τηλέφωνα για επικοινωνία με τους γονείς.

΄΄… το τηλέφωνο μου δεν το δίνω, έχουν το τηλέφωνο του σχολείου, αν θέλουν να 
επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά΄΄ (Σ.17).

Άλλη μορφή επικοινωνίας είναι να γράψει ο εκπαιδευτικός σημείωμα προς τους γονείς ή να 
γράψει πάνω στο τετράδιο ή στο βιβλίο. Από μερικούς εκπαιδευτικούς αναφέρθηκε η χρήση ενός 
τετραδίου σημειώσεων ή εργασιών (όπως το ονομάζουν), στο οποίο γράφονται οι υποχρεώσεις του 
μαθητή για το σπίτι και οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση απευθύνεται στους γονείς. Οι γονείς 
ελέγχουν το τετράδιο και έχουν τη δυνατότητα να σημειώσουν οτιδήποτε για τον δάσκαλο. 

΄΄Οι μαθητές δε μεταφέρουν προφορικά το μήνυμα΄΄ (Σ.1), ΄΄το μήνυμα προς τους γονείς όταν 
γίνεται προφορικά, μέσω των μαθητών, χάνεται στο δρόμο΄΄ (Σ.5).

Το σημείωμα χρησιμοποιείται από όλους τους δασκάλους για να καλέσουν τους γονείς στο 
σχολείο, για τις εκδηλώσεις, τις εκδρομές, για διάφορες ανακοινώσεις αλλά και να δώσουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες για την επίδοση και τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

΄΄Σημείωμα έστελνα για τα πάντα…για εκδρομές, εκδηλώσεις, για θέματα υγιεινής των παιδιών 
(ψείρες)…΄΄ (Σ.16)

΄΄Στέλνω σημείωμα για να καλέσω τους γονείς σε ομαδικές ή μεμονωμένες συναντήσεις 3-4
μέρες νωρίτερα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις δουλειές τους΄΄ (Σ.2)

Η επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι του μαθητή είναι μια άλλη μορφή 
επικοινωνίας που όμως δεν ακολουθείται παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Οι εκπαιδευτικοί 
του δείγματος απαντούν ότι δεν έχουν επισκεφτεί το σπίτι μαθητή τους, γιατί τα προβλήματα που 
μπορούν να δημιουργηθούν μπορεί να είναι πολλαπλάσια αυτών που θα λυθούν. 

Από δύο εκπαιδευτικούς του δείγματος ειπώθηκε ότι έχουν επισκεφτεί σπίτια μαθητών τους 
και πιστεύουν ότι βοηθάει το έργο τους η κατ’ οίκον επίσκεψη του εκπαιδευτικού. Και στις δυο 
περιπτώσεις η απροθυμία των γονιών να πάνε στο σχολείο ήταν η κινητήριος δύναμη που έδωσε 
την ώθηση στον εκπαιδευτικό να πραγματοποιήσει την επίσκεψη.

Η τυχαία συνάντηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους αναφέρεται σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Είναι φυσικό να γίνεται συζήτηση γύρω από το παιδί σε αυτές τις τυχαίες συναντήσεις 
εκπαιδευτικών και γονέων επειδή είναι και το κοινό σημείο μεταξύ τους. Κοινή πεποίθηση των 
εκπαιδευτικών που επικοινωνούν με αυτό τον τρόπο με τους γονείς είναι ότι δεν γίνεται 
οργανωμένα, δεν μπορούν να συζητήσουν σε βάθος και κάποιες φορές είναι και ενοχλητικές οι 
τυχαίες συναντήσεις.

΄΄Στις τυχαίες συναντήσεις μου με τους γονείς δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, έχω κι εγώ τη 
δουλειά μου εκείνη την ώρα΄΄ (Σ.10).

Δύο εκπαιδευτικοί (Σ.5, Σ.6) ανέφεραν ότι μερικοί γονείς τους έδωσαν την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί τους μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail).  

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η επικοινωνία με τους 
γονείς και προσπαθούν να τη βελτιώσουν με κάθε τρόπο. Για το λόγο αυτό επιτρέπουν στους γονείς 
να τους επισκέπτονται στο σχολείο όποια ώρα επιθυμούν και χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους 
όπως ομαδικές συγκεντρώσεις, τηλεφωνήματα, σημειώματα, ηλεκτρονική αλληλογραφία για να 
ενισχύσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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5 Συμπεράσματα – Συζήτηση
Με την παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τις απόψεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στο θέμα της επικοινωνίας με τους γονείς των 
μαθητών τους.

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην αναγκαιότητα της επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών 
τους και στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από μια καλή συνεργασία.

Το δείγμα των εκπαιδευτικών στη συντριπτική πλειονότητά του θεωρεί απαραίτητο το έργο 
τους να υποστηρίζεται και να συνεχίζεται στο σπίτι. Μια σειρά από παράγοντες, όπως ο μεγάλος 
αριθμός μαθητών στην τάξη, ο όγκος της ύλης, τα περιορισμένα χρονικά πλαίσια κ.α., έχουν ως 
αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται οι εργασίες στο σχολείο. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί 
αναθέτουν στους μαθητές κατ’ οίκον εργασίες και ζητούν από τους γονείς να τις ελέγχουν και όχι 
να τις πραγματοποιούν. Για να είναι όμως ουσιαστική και αποτελεσματική η διαδικασία κρίνεται 
αναγκαία η ενημέρωση και η καθοδήγηση από το δάσκαλο. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία τη 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για  τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Οι 
εκπαιδευτικοί κατά τις συζητήσεις τους με τους γονείς τους ενημερώνουν κυρίως πάνω σε θέματα 
επίδοσης και συμπεριφοράς του μαθητή και στη συνέχεια τους δίνουν και απαραίτητες συμβουλές 
πως να βοηθούν οι γονείς το παιδί τους καλύτερα στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνοντας  τους 
γονείς, τους καθιστούν συνυπεύθυνους στο έργο τους.

Σημαντικό επίσης θεωρεί η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος, να 
δίνονται πληροφορίες από τους γονείς, έτσι ώστε να μην καταφεύγουν σε ΄΄ανορθόδοξη΄΄ άντληση 
πληροφοριών για τους μαθητές τους. Να ανατρέχουν σε πληροφορίες που προέρχονται από την ήδη 
διαμορφωμένη γνώμη των συναδέλφων γι’ αυτούς ή τη βαθμολογία της περασμένης χρονιάς 
(Φρειδερίκου-Φολέρου, 1991). Για να μοιραστούν οι γονείς θέματα τέτοιας φύσεως στον 
εκπαιδευτικό, πρέπει να έχει καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και εκτίμησης προς αυτόν, κάτι για 
το οποίο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να καταβάλουν από την αρχή σοβαρή προσπάθεια. 
Τέλος με τη συχνή και απρόσκοπτη επικοινωνία των γονιών στο σχολείο δείχνουν τη θετική στάση 
των γονέων απέναντι στο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Η θετική αυτή στάση μεταδίδεται στο 
μαθητή, επηρεάζει θετικά τα συναισθήματά του και τον βοηθά, ειδικά στις μικρές τάξεις να 
αισθάνεται περισσότερο οικεία με το σχολικό χώρο. 

Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τη μορφή που παίρνει το φαινόμενο της επικοινωνίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων μέσα από τα δεδομένα της έρευνας, φάνηκε ότι οι 
μεταξύ τους επαφές δεν έχουν ένα συστηματικό χαρακτήρα. Μόνο οι ομαδικές συναντήσεις που 
οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου 
ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Συνήθως κυριαρχούν οι μη προγραμματισμένες 
συναντήσεις του εκπαιδευτικού με τους γονείς καθενός από τους μαθητές, οι οποίες 
πραγματοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια  των διαλειμμάτων ή στην αρχή και στο τέλος της 
ημέρας. Παρότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ορίσει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για επικοινωνία με 
τους γονείς, ελάχιστα τηρούνται. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν διάθεση να συνεργαστούν οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα προκειμένου να διευκολύνουν τους γονείς να προσέλθουν στο σχολείο. Πρόκειται 
για ένα ισχυρό επιχείρημα, εντούτοις όμως, παρατηρήθηκε ότι οι συναντήσεις είναι αναγκαστικά
μικρής διάρκειας, γίνονται συνήθως σε χώρο που δεν διευκολύνει μια ήσυχη συνομιλία και 
επομένως το περιεχόμενο αναγκαστικά περιορίζεται στα εντελώς απαραίτητα, δηλαδή σε μια 
γενική πληροφόρηση των γονέων για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών. 

Γίνεται φανερό πως με τον τρόπο αυτό ελάχιστα προσεγγίζεται ο βαθύτερος στόχος της 
επικοινωνίας που είναι η συντονισμένη αμοιβαία προσπάθεια εκπαιδευτικού και γονέων για να 
γίνουν  κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η προσωπικότητα του  μαθητή. Επιπλέον, στην 
περίπτωση που ο εκπαιδευτικός περιμένει την επίσκεψη των γονέων, έχει τη δυνατότητα να 
προετοιμαστεί, με αποτέλεσμα η συνάντηση να είναι ουσιώδης και αποτελεσματικότερη. Κατά τη 
γνώμη μας οι μη προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς είναι ένα θέμα που πρέπει να 
επανεξεταστεί από τους εκπαιδευτικούς.. 
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5 Συμπεράσματα – Συζήτηση
Με την παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τις απόψεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στο θέμα της επικοινωνίας με τους γονείς των 
μαθητών τους.

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην αναγκαιότητα της επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών 
τους και στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από μια καλή συνεργασία.

Το δείγμα των εκπαιδευτικών στη συντριπτική πλειονότητά του θεωρεί απαραίτητο το έργο 
τους να υποστηρίζεται και να συνεχίζεται στο σπίτι. Μια σειρά από παράγοντες, όπως ο μεγάλος 
αριθμός μαθητών στην τάξη, ο όγκος της ύλης, τα περιορισμένα χρονικά πλαίσια κ.α., έχουν ως 
αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται οι εργασίες στο σχολείο. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί 
αναθέτουν στους μαθητές κατ’ οίκον εργασίες και ζητούν από τους γονείς να τις ελέγχουν και όχι 
να τις πραγματοποιούν. Για να είναι όμως ουσιαστική και αποτελεσματική η διαδικασία κρίνεται 
αναγκαία η ενημέρωση και η καθοδήγηση από το δάσκαλο. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία τη 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για  τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Οι 
εκπαιδευτικοί κατά τις συζητήσεις τους με τους γονείς τους ενημερώνουν κυρίως πάνω σε θέματα 
επίδοσης και συμπεριφοράς του μαθητή και στη συνέχεια τους δίνουν και απαραίτητες συμβουλές 
πως να βοηθούν οι γονείς το παιδί τους καλύτερα στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνοντας  τους 
γονείς, τους καθιστούν συνυπεύθυνους στο έργο τους.

Σημαντικό επίσης θεωρεί η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος, να 
δίνονται πληροφορίες από τους γονείς, έτσι ώστε να μην καταφεύγουν σε ΄΄ανορθόδοξη΄΄ άντληση 
πληροφοριών για τους μαθητές τους. Να ανατρέχουν σε πληροφορίες που προέρχονται από την ήδη 
διαμορφωμένη γνώμη των συναδέλφων γι’ αυτούς ή τη βαθμολογία της περασμένης χρονιάς 
(Φρειδερίκου-Φολέρου, 1991). Για να μοιραστούν οι γονείς θέματα τέτοιας φύσεως στον 
εκπαιδευτικό, πρέπει να έχει καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και εκτίμησης προς αυτόν, κάτι για 
το οποίο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να καταβάλουν από την αρχή σοβαρή προσπάθεια. 
Τέλος με τη συχνή και απρόσκοπτη επικοινωνία των γονιών στο σχολείο δείχνουν τη θετική στάση 
των γονέων απέναντι στο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Η θετική αυτή στάση μεταδίδεται στο 
μαθητή, επηρεάζει θετικά τα συναισθήματά του και τον βοηθά, ειδικά στις μικρές τάξεις να 
αισθάνεται περισσότερο οικεία με το σχολικό χώρο. 

Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τη μορφή που παίρνει το φαινόμενο της επικοινωνίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων μέσα από τα δεδομένα της έρευνας, φάνηκε ότι οι 
μεταξύ τους επαφές δεν έχουν ένα συστηματικό χαρακτήρα. Μόνο οι ομαδικές συναντήσεις που 
οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου 
ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Συνήθως κυριαρχούν οι μη προγραμματισμένες 
συναντήσεις του εκπαιδευτικού με τους γονείς καθενός από τους μαθητές, οι οποίες 
πραγματοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια  των διαλειμμάτων ή στην αρχή και στο τέλος της 
ημέρας. Παρότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ορίσει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για επικοινωνία με 
τους γονείς, ελάχιστα τηρούνται. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν διάθεση να συνεργαστούν οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα προκειμένου να διευκολύνουν τους γονείς να προσέλθουν στο σχολείο. Πρόκειται 
για ένα ισχυρό επιχείρημα, εντούτοις όμως, παρατηρήθηκε ότι οι συναντήσεις είναι αναγκαστικά
μικρής διάρκειας, γίνονται συνήθως σε χώρο που δεν διευκολύνει μια ήσυχη συνομιλία και 
επομένως το περιεχόμενο αναγκαστικά περιορίζεται στα εντελώς απαραίτητα, δηλαδή σε μια 
γενική πληροφόρηση των γονέων για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών. 

Γίνεται φανερό πως με τον τρόπο αυτό ελάχιστα προσεγγίζεται ο βαθύτερος στόχος της 
επικοινωνίας που είναι η συντονισμένη αμοιβαία προσπάθεια εκπαιδευτικού και γονέων για να 
γίνουν  κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η προσωπικότητα του  μαθητή. Επιπλέον, στην 
περίπτωση που ο εκπαιδευτικός περιμένει την επίσκεψη των γονέων, έχει τη δυνατότητα να 
προετοιμαστεί, με αποτέλεσμα η συνάντηση να είναι ουσιώδης και αποτελεσματικότερη. Κατά τη 
γνώμη μας οι μη προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς είναι ένα θέμα που πρέπει να 
επανεξεταστεί από τους εκπαιδευτικούς.. 

Από τα δεδομένα της έρευνάς μας συμπεραίνουμε πως ειδικά στην περίπτωση των μαθητών 
με δυσκολίες μάθησης, οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι περιορισμένες, 
γεγονός που συνιστά για τους εκπαιδευτικούς σοβαρό πρόβλημα. Σε αυτές κυρίως τις περιπτώσεις 
οι εκπαιδευτικοί επικρίνουν τους γονείς για αδιαφορία. Όμως, όπως αναφέραμε οι λόγοι της μη 
ανταπόκρισης αυτών των γονέων  είναι βαθύτεροι και θα πρέπει να διερευνώνται κάθε φορά από 
τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να υπάρχουν  πολλοί λόγοι που περιορίζουν το ενδιαφέρον των 
γονιών για το σχολείο. Όπως, για παράδειγμα, οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα, εξοντωτικά 
ωράρια, φόβος, οικογένειες με χαμηλές προσδοκίες για τη μόρφωση του παιδιού τους  ή η 
συναίνεση τους στο έργο του δασκάλου. Οι εκπαιδευτικοί είναι ανάγκη να γνωρίζουν αυτές τις 
ιδιαιτερότητες και ανάλογα να ενεργούν για την ύπαρξη μιας ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ 
τους.  
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να εξεταστούν και να συγκριθούν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα νηπίων που διδάχθηκαν μαθηματικές έννοιες με τη βοήθεια του υπολογιστή. Οι 
μαθηματικές έννοιες που διδάχθηκαν είναι η αρίθμηση, η διάταξη των αριθμών, η πρόσθεση και η 
αφαίρεση, η αναγνώριση και η γραφή των αριθμών, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Το δείγμα 
της έρευνας αποτελείται από 34 νήπια που χωρίστηκαν σε δύο ομάδες μια πειραματική και μία 
ομάδα ελέγχου. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Κριτήριο Πρώιμης 
Μαθηματικής Ικανότητας –Test of Early Mathematics Ability- (TEMA-3). Τα νήπια και των δυο 
ομάδων υποβλήθηκαν σε αρχική αποτίμηση, προκειμένου να αξιολογηθούν οι προϋπάρχουσες 
γνώσεις τους, καθώς και σε τελική αποτίμηση μετά τη διδακτική παρέμβαση, προκειμένου να
διαπιστωθεί η πρόοδος τους. Από τα αποτελέσματα, διαφαίνεται η συμβολή των νέων τεχνολογιών 
στην εξοικείωση των νηπίων με μαθηματικές έννοιες. Μάλιστα, η κάθε ομάδα ξεχωριστά είχε 
καλύτερα αποτελέσματα κατά την τελική αποτίμηση, σε σχέση με τις αρχικές επιδόσεις της. 

Λέξεις κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, υπολογιστής, μαθηματικές έννοιες, προσχολική αγωγή 

1 Εισαγωγή
Τα Μαθηματικά αποτελούσαν από παλιά σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα και σε κάθε βαθμίδα 

αυτού μία θεμελιώδη γνώση. Στις μέρες μας, ακόμα και αν κάποιος αγνοεί τι σημαίνει 
Μαθηματικά, δεν μπορεί να αμφισβητεί τη μεγάλη σημασία της διδασκαλία τους (Τζεκάκη, 2010). 
Η διδασκαλία των Μαθηματικών ιδιαίτερα στο Νηπιαγωγείο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί 
βοηθάει το παιδί να αποκτήσει τα απαραίτητα γνωστικά θεμέλια, προκειμένου στη συνέχεια να 
ανταποκριθεί στη συστηματικότερη διδασκαλία των «πραγματικών» Μαθηματικών αργότερα στο 
Δημοτικό σχολείο (Κουτσουβάνου, 1996). Πιο συγκεκριμένα η προσέγγιση των Μαθηματικών στο 
Νηπιαγωγείο στοχεύει στο να μάθουν τα παιδιά να σκέφτονται με τρόπο που αρμόζει στη 
μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας ωστόσο παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση στη 
ζωή μας. Θα πρέπει δηλαδή τα μικρά παιδιά ήδη από πολύ νωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι μέσα 
από τη διδασκαλία των Μαθηματικών, αποκτούμε ικανότητες και δεξιότητες, όπως το να 
σκεφτόμαστε λογικά, να επιλύουμε προβλήματα κ.α., οι οποίες μας βοηθούν να ερμηνεύουμε τον 
κόσμο που μας περιβάλλει.

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην 
Εκπαίδευση δημιουργεί νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και το παιδαγωγικό 
κλίμα που επικρατεί στην τάξη. Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση των Τ.Π.Ε. σε 
αυτή, σύμφωνα με Βοσνιάδου (2006), Κατσίκης, Μικρόπουλος, Κοσσυβάκη, & Σαβρανίδης 
(1995), Ράπτης και Ράπτη (2004), βοηθάει τα παιδιά να κατανοούν καλύτερα τη νέα γνώση, καθώς 
διευκολύνει τη μετάβαση της σκέψης τους από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Επιπλέον,
υποστηρίζεται ότι οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη νέα γνώση μέσα από την εικονική 
αναπαράσταση των γεγονότων, καθώς η γνώση μέσα από αυτήν την «πραγματικότητα» 
προσεγγίζεται με οπτικό- ακουστικά ερεθίσματα και υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης 
(Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Επιπλέον, οι Ράπτης & Ράπτη (2003, 2004) υποστηρίζουν ότι με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, η μάθηση αποκτά παιγνιώδη χαρακτήρα και γίνεται με τρόπο 

διασκεδαστικό και ευχάριστο για τα παιδιά. Έτσι ακόμα και δύσκολες έννοιες, ασκήσεις,
απαιτητικά θέματα γνώσεων μπορούν να προσεγγιστούν πιο εύκολα από τα παιδιά, επειδή 
προσφέρονται με αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο (Γιαννακοπούλου, 1994). Αυτή βέβαια η δυνατότητα 
των Τ.Π.Ε. είναι ακόμα πιο σημαντική για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς γι’ αυτά το 
παιχνίδι είναι η κύρια δραστηριότητα ενασχόλησης τους, οπότε και η σημασία που αποκτά ο 
παιγνιώδης τρόπος μάθησης μέσω του υπολογιστή, είναι αυταπόδεικτη (Ζαράνης & Οικονομίδης, 
2009). 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Προσχολική Εκπαίδευση η εισαγωγή των Νέων 
Τεχνολογιών σε αυτήν, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό βήμα για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι φανερό, καθώς οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η σωστή 
χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα στον τομέα των Μαθηματικών συμβάλλει 
στην καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές (Ζαράνης, Ψαλτάκη & 
Χρυσίνη, 2009). Ακόμα, υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία που υποστηρίζεται από τις Τ.Π.Ε. 
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, όπως στην κατανόηση της έννοιας 
του αριθμού, της ποσότητας, της πληθυκότητας, κ.ά. (Βοσνιάδου ,2006∙ Καρύδη & Πυρουνάκη, 
2001). Πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ο υπολογιστής είναι ένα δυναμικό 
μέσο ανάπτυξης και επέκτασης της μάθησης τους, το οποίο τα βοηθάει να στοχάζονται πάνω στη 
φύση της σκέψης τους (Τσολάκη, 1997).

Προκειμένου να αξιολογηθεί η οπτική, λεκτική, λογική, σχεδιαστική ικανότητα καθώς και η 
ικανότητα εφαρμογής στην καθημερινή ζωή, του αριθμού «5», των παιδιών που ασχολήθηκαν με 
δραστηριότητες με υπολογιστή, πραγματοποιήθηκε πειραματική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 
60 παιδιά από δημόσια Νηπιαγωγεία του Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν σημαντικά υψηλότερη επίδοση στο σύνολο όλων των 
ικανοτήτων που εξετάζονταν συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Επομένως  γίνεται 
φανερό, ότι και οι δύο διδακτικές παρεμβάσεις βοήθησαν τα παιδιά και των δύο ομάδων. Ωστόσο η 
διδασκαλία με την βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών βελτίωσε περισσότερο την οπτική, λεκτική, 
σχεδιαστική, λογική και την ικανότητα εφαρμογής στην καθημερινή ζωή των παιδιών, για τον 
αριθμό «5» (Ζαράνης, Ψαλτάκη & Χρυσίνη, 2009).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η επίσημη εισαγωγή των υπολογιστών στο ελληνικό 
Νηπιαγωγείο, (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009), έγινε με την Υπουργική Απόφαση Γ2/5051ε/2001 
(Φ.Ε.Κ. 1376/18.10.2001). Αν και ήδη από τη δεκαετία του ’90 αρκετά Νηπιαγωγεία και ιδιαίτερα 
τα ιδιωτικά είχαν εξοπλιστεί με υπολογιστές και μάλιστα είχαν χρησιμοποιήσει και ορισμένα 
προγράμματα, που αφορούσαν αυτόν. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο 2001- 2003 στο νέο 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε, σημαντική καινοτομία αποτέλεσε ότι για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα σε αναλυτικό πρόγραμμα που αφορούσε το Νηπιαγωγείο, αναπτύχθηκε ενότητα «Παιδί και 
Πληροφορική», η οποία αφορούσε την εισαγωγή της Πληροφορικής στην Προσχολική Εκπαίδευση 
και παρά τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις της, όριζε τους κατευθυντήριους άξονες για την 
κατάρτιση των νηπιαγωγών στις Νέες Τεχνολογίες (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 
απαιτεί και τον επαναπροσδιορισμό στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός στην τάξη 
των Τ.Π.Ε. «περιορίζεται» πλέον στο να καθοδηγεί τους μαθητές προς τη γνώση, να τους 
ενισχύει προκειμένου να αντιμετωπίζουν δύσκολες γι’ αυτούς καταστάσεις και να τους 
υποστηρίζει προκειμένου να επεξεργάζονται και να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις.
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διασκεδαστικό και ευχάριστο για τα παιδιά. Έτσι ακόμα και δύσκολες έννοιες, ασκήσεις,
απαιτητικά θέματα γνώσεων μπορούν να προσεγγιστούν πιο εύκολα από τα παιδιά, επειδή 
προσφέρονται με αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο (Γιαννακοπούλου, 1994). Αυτή βέβαια η δυνατότητα 
των Τ.Π.Ε. είναι ακόμα πιο σημαντική για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς γι’ αυτά το 
παιχνίδι είναι η κύρια δραστηριότητα ενασχόλησης τους, οπότε και η σημασία που αποκτά ο 
παιγνιώδης τρόπος μάθησης μέσω του υπολογιστή, είναι αυταπόδεικτη (Ζαράνης & Οικονομίδης, 
2009). 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Προσχολική Εκπαίδευση η εισαγωγή των Νέων 
Τεχνολογιών σε αυτήν, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό βήμα για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι φανερό, καθώς οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η σωστή 
χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα στον τομέα των Μαθηματικών συμβάλλει 
στην καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές (Ζαράνης, Ψαλτάκη & 
Χρυσίνη, 2009). Ακόμα, υποστηρίζεται ότι η διδασκαλία που υποστηρίζεται από τις Τ.Π.Ε. 
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, όπως στην κατανόηση της έννοιας 
του αριθμού, της ποσότητας, της πληθυκότητας, κ.ά. (Βοσνιάδου ,2006∙ Καρύδη & Πυρουνάκη, 
2001). Πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ο υπολογιστής είναι ένα δυναμικό 
μέσο ανάπτυξης και επέκτασης της μάθησης τους, το οποίο τα βοηθάει να στοχάζονται πάνω στη 
φύση της σκέψης τους (Τσολάκη, 1997).

Προκειμένου να αξιολογηθεί η οπτική, λεκτική, λογική, σχεδιαστική ικανότητα καθώς και η 
ικανότητα εφαρμογής στην καθημερινή ζωή, του αριθμού «5», των παιδιών που ασχολήθηκαν με 
δραστηριότητες με υπολογιστή, πραγματοποιήθηκε πειραματική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 
60 παιδιά από δημόσια Νηπιαγωγεία του Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν σημαντικά υψηλότερη επίδοση στο σύνολο όλων των 
ικανοτήτων που εξετάζονταν συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Επομένως  γίνεται 
φανερό, ότι και οι δύο διδακτικές παρεμβάσεις βοήθησαν τα παιδιά και των δύο ομάδων. Ωστόσο η 
διδασκαλία με την βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών βελτίωσε περισσότερο την οπτική, λεκτική, 
σχεδιαστική, λογική και την ικανότητα εφαρμογής στην καθημερινή ζωή των παιδιών, για τον 
αριθμό «5» (Ζαράνης, Ψαλτάκη & Χρυσίνη, 2009).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η επίσημη εισαγωγή των υπολογιστών στο ελληνικό 
Νηπιαγωγείο, (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009), έγινε με την Υπουργική Απόφαση Γ2/5051ε/2001 
(Φ.Ε.Κ. 1376/18.10.2001). Αν και ήδη από τη δεκαετία του ’90 αρκετά Νηπιαγωγεία και ιδιαίτερα 
τα ιδιωτικά είχαν εξοπλιστεί με υπολογιστές και μάλιστα είχαν χρησιμοποιήσει και ορισμένα 
προγράμματα, που αφορούσαν αυτόν. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο 2001- 2003 στο νέο 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε, σημαντική καινοτομία αποτέλεσε ότι για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα σε αναλυτικό πρόγραμμα που αφορούσε το Νηπιαγωγείο, αναπτύχθηκε ενότητα «Παιδί και 
Πληροφορική», η οποία αφορούσε την εισαγωγή της Πληροφορικής στην Προσχολική Εκπαίδευση 
και παρά τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις της, όριζε τους κατευθυντήριους άξονες για την 
κατάρτιση των νηπιαγωγών στις Νέες Τεχνολογίες (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 
απαιτεί και τον επαναπροσδιορισμό στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός στην τάξη 
των Τ.Π.Ε. «περιορίζεται» πλέον στο να καθοδηγεί τους μαθητές προς τη γνώση, να τους 
ενισχύει προκειμένου να αντιμετωπίζουν δύσκολες γι’ αυτούς καταστάσεις και να τους 
υποστηρίζει προκειμένου να επεξεργάζονται και να επιλύουν προβληματικές καταστάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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2 Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει και να συγκρίνει τις επιδόσεις των παιδιών 

που δέχθηκαν διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία των ρεαλιστικών μαθηματικών με τη 
βοήθεια του υπολογιστή -πειραματική ομάδα-, με αυτές των παιδιών που δεν δέχθηκαν διδακτική 
παρέμβαση μέσω υπολογιστή - ομάδα ελέγχου-. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται και συγκρίνονται 
τα αποτελέσματα που είχαν τα παιδιά που δέχθηκαν τη διδακτική παρέμβαση όσον αφορά την 
αρίθμηση, την διάταξη των αριθμών, την πρόσθεση και την αφαίρεση, την αναγνώριση και τη 
γραφή των αριθμών και τέλος τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, σε σχέση με τα αποτελέσματα 
των παιδιών που δεν δέχθηκαν διδακτική παρέμβαση. Ειδικότερα ωστόσο μελετήθηκαν οι 
επιδόσεις των παιδιών και των δύο ομάδων (πειραματική ομάδα- ομάδα ελέγχου) στην κατηγορία 
της αναγνώρισης και της γραφής των αριθμών. 

Τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι:

Μετά την διδακτική παρέμβαση τα παιδιά της πειραματικής ομάδας θα έχουν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερη επίδοση:

• σε όλες τις κατηγορίες του τεστ «ΤΕΜΑ-3», συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου;

• σε όλες τις κατηγορίες του τεστ «ΤΕΜΑ-3», σε σχέση με την επίδοση που είχαν πριν τη 

διδακτική παρέμβαση;

Μετά την διδακτική παρέμβαση τα παιδιά της ομάδας ελέγχου θεωρούμε ότι θα έχουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερη επίδοση:

• σε όλες τις κατηγορίες του τεστ «ΤΕΜΑ- 3», σε σχέση με την επίδοση που είχαν πριν τη 

διδακτική παρέμβαση;

2.1 Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 34 παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 έως 6 ετών, τα 

οποία φοιτούσαν σε δημόσια Νηπιαγωγεία του νομού Ρεθύμνου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013. Για τις ανάγκες της έρευνας, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, την πειραματική και την 
ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα, αποτελείται από 20 παιδιά, ενώ η ομάδα 
ελέγχου αποτελείται από 14 παιδιά.

2.2 Μέσο συλλογής δεδομένων
Ως μέσο συλλογής δεδομένων για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το Κριτήριο Πρώιμης 

Μαθηματικής Ικανότητας -Test of Early Mathematics Ability- (από εδώ και πέρα «TEMA-3») και 
συγκεκριμένα το έντυπο Α, προκειμένου να εξεταστούν τις γνώσεις των παιδιών στην αρίθμηση, τη 
διάταξη των αριθμών, την πρόσθεση και την αφαίρεση, την αναγνώριση και τη γραφή των αριθμών 
και τέλος τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Το κριτήριο αυτό σχεδιάστηκε από τους Herbert P.
Ginsburg & Arthur J. Baroody με στόχο να εκτιμηθεί «η μαθηματική ικανότητα» των παιδιών 
ηλικίας 3 έως 8 ετών.

Στο σημείο αυτό ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ερωτήσεις του τεστ ξεκινούν από την 
ηλικία των 3 ετών, όπου οι ερωτήσεις είναι πολύ απλές και συνεχίζουν ως την ηλικία των 7 ετών 
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οποία φοιτούσαν σε δημόσια Νηπιαγωγεία του νομού Ρεθύμνου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013. Για τις ανάγκες της έρευνας, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες, την πειραματική και την 
ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα, αποτελείται από 20 παιδιά, ενώ η ομάδα 
ελέγχου αποτελείται από 14 παιδιά.

2.2 Μέσο συλλογής δεδομένων
Ως μέσο συλλογής δεδομένων για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το Κριτήριο Πρώιμης 

Μαθηματικής Ικανότητας -Test of Early Mathematics Ability- (από εδώ και πέρα «TEMA-3») και 
συγκεκριμένα το έντυπο Α, προκειμένου να εξεταστούν τις γνώσεις των παιδιών στην αρίθμηση, τη 
διάταξη των αριθμών, την πρόσθεση και την αφαίρεση, την αναγνώριση και τη γραφή των αριθμών 
και τέλος τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Το κριτήριο αυτό σχεδιάστηκε από τους Herbert P.
Ginsburg & Arthur J. Baroody με στόχο να εκτιμηθεί «η μαθηματική ικανότητα» των παιδιών 
ηλικίας 3 έως 8 ετών.

Στο σημείο αυτό ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ερωτήσεις του τεστ ξεκινούν από την 
ηλικία των 3 ετών, όπου οι ερωτήσεις είναι πολύ απλές και συνεχίζουν ως την ηλικία των 7 ετών 

κατά την αρχική αποτίμηση και ως την ηλικία των 8 ετών κατά την τελική αποτίμηση, όπου οι 
ερωτήσεις καθώς η ηλικία μεγαλώνει, γίνονται όλο και πιο σύνθετες.

Το τεστ αποτελείται από 72 items, ωστόσο το τεστ που χορηγήθηκε στην πρώτη φάση της 
έρευνας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1 έως 42 και το τεστ που χορηγήθηκε στην τρίτη φάση της 
έρευνας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1 έως 60, προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί αν υπήρξε 
βελτίωση στις δύο ομάδες μετά την διδακτική παρέμβαση. Οι ερωτήσεις αυτές διακρίνονται σε 
πέντε κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

• Αναγνώριση και γραφή αριθμών 
• Αρίθμηση
• Διάταξη των αριθμών
• Πρόσθεση και αφαίρεση
• Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

3 Αποτελέσματα

3.1 Σύγκριση των δύο ομάδων πριν τη διδακτική παρέμβαση σε όλες τις κατηγορίες του 
τεστ «ΤΕΜΑ-3».

Στη σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, όσον 
αφορά τις επιδόσεις τους στην αρίθμηση, στην πρόσθεση και την αφαίρεση, στη διάταξη των 
αριθμών, στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και τέλος στην αναγνώριση και τη γραφή των 
αριθμών, πριν τη διδακτική παρέμβαση, όπως αυτές προέκυψαν από τη βαθμολογία τους στις 
ερωτήσεις του τεστ «ΤΕΜΑ-3», διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες (πειραματική - ελέγχου), πριν τη 
διδακτική παρέμβαση είναι ισοδύναμες, εφόσον δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά 
στις συγκρίσεις με τα επίπεδα σημαντικότητας να είναι μεγαλύτερα του p=0,05. Πιο συγκεκριμένα η 
πειραματική ομάδα που αποτελείται από 20 παιδιά (Ν=20), παρουσιάζει μέσο όρο 16,9 (Mean=16,9) 
και τυπική απόκλιση 6,85. Από την άλλη η ομάδα ελέγχου, η οποία που αποτελείται από 14 παιδιά 
(Ν=14), πριν τη διδακτική παρέμβαση έχει μέσο όρο 17,92 (Mean=17,92) και τυπική απόκλιση 11,13.

Από τα όλα τα παραπάνω φαίνεται λοιπόν, ότι υπάρχει μία πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις 
επιδόσεις των δύο ομάδων πριν τη διδακτική παρέμβαση, η οποία είναι της τάξεως της μίας περίπου 
μονάδας, με την ομάδα ελέγχου να υπερέχει ελάχιστα έναντι της πειραματικής. Για να ελέγξουμε αν 
αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική θα κάνουμε t- test για ανεξάρτητα δείγματα.

Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (Μ=17,92  SD=11,13) δεν έχουν στατιστικά σημαντικά 
υψηλότερο μέσο όρο ( t= -0,334  DF=32  p=0,741, δίπλευρος έλεγχος) από αυτόν των παιδιών της 
πειραματικής ομάδας (M=16,9  SD=6,85). ). Αυτό φαίνεται από το p-value, το οποίο είναι 0,741, 
μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας p > 0,05 . Άρα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, τις οποίες θεωρούμε ισοδύναμες πριν τη διδακτική παρέμβαση. 

3.2 Σύγκριση της πειραματικής ομάδας πριν και μετά τη  διδακτική παρέμβαση σε όλες τις 
κατηγορίες του τεστ «ΤΕΜΑ-3».
Η πειραματική ομάδα που αποτελείται από 20 παιδιά (Ν=20), παρουσιάζει πριν τη διδακτική 

παρέμβαση μέσο όρο 16,9 (Mean=16,9) και τυπική απόκλιση 6,85. Ενώ η ίδια ομάδα μετά τη 
διδακτική παρέμβαση παρουσιάζει μέσο όρο 23,00 (Mean=23,00) και τυπική απόκλιση 8,55. Από τα 
παραπάνω, φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις της πειραματικής ομάδας πριν και μετά από 
τη διδακτική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι επιδόσεις των παιδιών αυτής της ομάδας 
αυξήθηκαν μετά την παρέμβαση. Για να ελέγξουμε αν αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, 
κάναμε έλεγχο t-test για εξαρτημένα δείγματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας μετά τη διδακτική παρέμβαση (Μ=23,00 SD=8,55) 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο (t= -5,340 DF=19  p=0,000, δίπλευρος 
έλεγχος), σε σχέση με πριν από τη διδακτική παρέμβαση (Μ=16,90 SD=6,85). Αυτό φαίνεται από 
το p-value, το οποίο είναι 0,000, μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05 . Άρα, 
παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά τη διδασκαλία στην πειραματική 
ομάδα σε σχέση με πριν, καθώς τα αποτελέσματα της μετά τη διδακτική παρέμβαση ήταν αρκετά 
καλύτερα από αυτά που είχε πριν.

3.3 Σύγκριση της ομάδας ελέγχου πριν και μετά τη  διδακτική παρέμβαση σε όλες τις    
κατηγορίες του τεστ «ΤΕΜΑ-3».
Η ομάδα ελέγχου που αποτελείται από 14 παιδιά (Ν=14), παρουσιάζει πριν τη διδακτική 

παρέμβαση μέσο όρο 17,92 (Mean=17,92) και τυπική απόκλιση 11,13. Ενώ η ίδια ομάδα μετά τη 
διδακτική παρέμβαση παρουσιάζει μέσο όρο 23,92 (Mean=23,92) και τυπική απόκλιση 13,62. Από τα 
παραπάνω, φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις της πειραματικής ομάδας πριν και μετά από 
τη διδακτική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι οι επιδόσεις των παιδιών αυτής της ομάδας 
αυξήθηκαν κατά την τελική αποτίμηση. Για να ελέγξουμε αν αυτή η διαφορά είναι στατιστικά 
σημαντική, κάναμε έλεγχο t-test για εξαρτημένα δείγματα. 

Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου κατά την τελική αποτίμηση (Μ=23,92 SD=13,62) παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο (t= -4,982 DF=13 p=0,000, δίπλευρος έλεγχος), σε 
σχέση με την αρχική αποτίμηση (Μ=17,92 SD=11,13). Αυτό φαίνεται από το p-value, το οποίο είναι 
0,000, μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05 . Άρα, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική βελτίωση κατά την τελικά αποτίμηση, σε σχέση με την αρχική.

3.1. Σύγκριση των δύο ομάδων μετά τη διδακτική παρέμβαση σε όλες τις    κατηγορίες του 
τεστ «ΤΕΜΑ-3».

Στη σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, όσον 
αφορά τις επιδόσεις τους στην αρίθμηση, στην πρόσθεση και την αφαίρεση, στη διάταξη των 
αριθμών, στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και τέλος στην αναγνώριση και τη γραφή των 
αριθμών, μετά τη διδακτική παρέμβαση, όπως αυτές προέκυψαν από τη βαθμολογία τους στις 
ερωτήσεις του τεστ «ΤΕΜΑ-3», διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες (πειραματική - ελέγχου), μετά τη 
διδακτική παρέμβαση είναι ισοδύναμες, εφόσον δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά 
στις συγκρίσεις με τα επίπεδα σημαντικότητας να είναι μεγαλύτερα του p=0,05. Πιο συγκεκριμένα η 
πειραματική ομάδα που αποτελείται από 20 παιδιά (Ν=20), παρουσιάζει μέσο όρο 23 (Mean=23) και 
τυπική απόκλιση 8,55. Από την άλλη η ομάδα ελέγχου, η οποία που αποτελείται από 14 παιδιά 
(Ν=14), πριν τη διδακτική παρέμβαση έχει μέσο όρο 23,92 (Mean=23,92) και τυπική απόκλιση 13,62.

Από τα όλα τα παραπάνω φαίνεται λοιπόν, ότι υπάρχει μία πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις 
επιδόσεις των δύο ομάδων μετά τη διδακτική παρέμβαση, η οποία είναι της τάξεως της μίας περίπου 
μονάδας, με την ομάδα ελέγχου να υπερέχει ελάχιστα έναντι της πειραματικής. Για να ελέγξουμε αν 
αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική θα κάνουμε t- test για ανεξάρτητα δείγματα.

Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (Μ=23,92 SD=8,55) δεν έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο 
μέσο όρο ( t= -0,244  DF=32  p=0,809, δίπλευρος έλεγχος) από αυτόν των παιδιών της πειραματικής 
ομάδας (M=16,9  SD=6,85). ). Αυτό φαίνεται από το p-value, το οποίο είναι 0,809, μεγαλύτερο από το 
επίπεδο σημαντικότητας p > 0,05 . Άρα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στις δύο ομάδες, τις οποίες θεωρούμε ισοδύναμες και μετά τη διδακτική παρέμβαση. 
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4 Συζήτηση 

Στην έρευνα αυτή έγινε μία προσπάθεια να μελετηθούν οι γνώσεις των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας στα μαθηματικά, καθώς και το ποια ήταν η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών κατά τη 
διδασκαλία τους στο Νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνάς μας.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δυο από τις τρεις υποθέσεις που είχαμε θέσει στην 
αρχή και πάνω στις οποίες βασιστήκαμε, επιβεβαιώθηκαν. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την 
πρώτη μας υπόθεση παρατηρήσαμε ότι, μετά τη διδακτική παρέμβαση τα παιδιά της πειραματικής 
ομάδας δεν είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, σε όλες τις κατηγορίες 
του τεστ «ΤΕΜΑ- 3», σε αντίθεση με αυτό που είχαμε υποθέσει αρχικά. Το γεγονός αυτό προκαλεί 
έκπληξη, καθώς θα περιμέναμε ότι η διδακτική παρέμβαση τόσο με τη βοήθεια υπολογιστή, θα 
βοηθούσε τα παιδιά της πειραματικής ομάδας να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά της 
ομάδας ελέγχου, τα οποία δεν δέχτηκαν τη διδακτική παρέμβαση. Αυτό πιθανόν να οφειλόταν στο 
γεγονός ότι η διδακτική παρέμβαση δεν έγινε με τρόπο ιδιαίτερα οργανωμένο, όπως θα χρειαζόταν, 
καθώς ο αριθμός των παιδιών της πειραματικής ομάδας ήταν αρκετά μεγάλος, οπότε και οι 
διάφορες δραστηριότητες δεν μπορούσαν να οργανωθούν κατάλληλα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί 
ότι, οι δραστηριότητες που καλούνταν να κάνουν τα παιδιά με τη βοήθεια υπολογιστή ήταν αρκετά 
ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα παιγνιώδεις. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί, ότι ένας επιπλέον λόγος που μπορεί να οδήγησε σε 
αυτό το αποτέλεσμα ήταν ο «μεγάλος» βαθμός δυσκολίας κάποιων επιπέδων. Συγκεκριμένα, καθώς 
τα επίπεδα διαδέχονταν το ένα το άλλο, ο βαθμός δυσκολίας γίνονταν όλο και μεγαλύτερος, με 
αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που τους ζητούνταν να κάνουν.  
Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες τόσο με όσο και χωρίς τη βοήθεια υπολογιστή, 
πραγματοποιούνταν στην ολομέλεια, παρουσία όλων των παιδιών, οπότε τα παιδιά που δεν 
συμμετείχαν έχαναν πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον τους και προκαλούσαν αναστάτωση στην 
υπόλοιπη τάξη. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να αποσπάται και η προσοχή των παιδιών που 
συμμετείχαν και να μην δίνουν την ανάλογη σημασία στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που 
έκαναν. Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με 
υπολογιστή, καθώς το λογισμικό ήταν από μόνο του ιδιαίτερα ελκυστικό για τα παιδιά, οπότε όλα 
ήθελαν να σηκωθούν ξανά και ξανά, χωρίς ωστόσο να τους νοιάζει και πολύ τι καλούνταν να 
κάνουν, σε αυτές τις δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διδακτική 
παρέμβαση δεν φάνηκε να βοήθησε ιδιαίτερα τα παιδιά της πειραματικής ομάδας, προκειμένου να 
έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.

Έπειτα όσον αφορά την δεύτερη μας υπόθεση παρατηρήσαμε, ότι τα παιδιά της πειραματικής 
ομάδας μετά τη διδακτική παρέμβαση είχαν καλύτερες επιδόσεις, τόσο σε όλες τις κατηγορίες του 
τεστ «ΤΕΜΑ- 3», σε σχέση με τις επιδόσεις που είχαν πριν, όπως είχαμε αρχικά υποθέσει. Ωστόσο 
αξίζει να σημειωθεί ότι, η βελτίωση αυτή δεν οφείλονταν καθαρά και μόνο στη διδακτική 
παρέμβαση, λόγω των προβλημάτων που αναφέραμε παραπάνω, στην πρώτη μας υπόθεση. Θα 
μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλονταν μάλλον στην ταυτόχρονη 
ύπαρξη της διδακτικής παρέμβασης με τη βοήθεια υπολογιστή, όσο και στην προσπάθεια της 
νηπιαγωγού, η οποία προσπαθούσε να ενισχύσει τις μαθηματικές γνώσεις των παιδιών μέσα από 
παραδοσιακές δραστηριότητες.

Τέλος, στην τρίτη και τελευταία υπόθεση παρατηρήσαμε ότι, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 
μετά τη διδακτική παρέμβαση είχαν καλύτερες επιδόσεις, τόσο σε όλες τις κατηγορίες του τεστ 
«ΤΕΜΑ- 3», όσο και στην κατηγορία της αναγνώρισης και γραφής των αριθμών, ειδικότερα, σε 
σχέση με τις επιδόσεις που είχαν πριν, όπως είχαμε αρχικά υποθέσει. Ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό 
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δεν οφείλονταν καθαρά και μόνο στις δραστηριότητες που έκανε η νηπιαγωγός για την καλύτερη 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τα παιδιά, αλλά και στο γεγονός ότι για την 
επανεξέταση των νηπίων είχαμε αφήσει να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, προκειμένου τα 
παιδιά να έχουν ωριμάσει και να απαντούν πιο συνειδητά στις ερωτήσεις του τεστ, έχοντας 
αποκτήσει περισσότερες μαθηματικές γνώσεις. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι άλλος ένας 
πιθανός λόγος που μπορεί να οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, ήταν η ενασχόληση των παιδιών με 
μαθηματικές έννοιες και γενικότερα με την αντιμετώπιση καθημερινών πρακτικών μαθηματικών 
προβλημάτων και στο χώρο του σπιτιού τους, με τη συμμετοχή και τη στήριξη από τους γονείς και 
τα μεγαλύτερα αδέρφια τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα παιδιά έχουν την ευκαιρία 
και έξω από το σχολικό περιβάλλον να έρθουν σε επαφή με τον έντυπο μαθηματικό λόγο, να 
αναγνωρίσουν τους αριθμούς, να επιλύσουν μαθηματικά προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο να 
κατανοήσουν τα Μαθηματικά σαν εργαλείο επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Οπότε 
θεωρούμε ότι το παραπάνω αποτέλεσμα οφείλεται στο συνδυασμό των παραπάνω τριών 
παραγόντων.

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι ότι τα παιδιά της 
πειραματικής ομάδας, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη επίδοση στη συνολική 
τους βαθμολογία, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου μετά την διδακτική παρέμβαση. Επομένως, 
γίνεται φανερό ότι η διδακτική παρέμβαση τόσο με όσο και χωρίς τη βοήθεια του υπολογιστή δεν 
βοήθησε τα παιδιά της πειραματικής, προκειμένου να έχουν καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με τα 
παιδιά της ομάδας ελέγχου, όσον αφορά όλες τις ενότητες του τεστ «ΤΕΜΑ-3», αλλά και την 
αναγνώριση και τη γραφή των αριθμών, ειδικότερα.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα 
Μαθηματικά ευχάριστα, εύκολα και ιδιαίτερα προσιτά στα μικρά παιδιά. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη, ότι οι θετικές επιδράσεις της Τεχνολογίας δεν εμφανίζονται απλώς και μόνο με την 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική αξία της Τεχνολογίας, εξαρτάται 
από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς ως ένα εργαλείο απόκτησης 
γνώσης και λύσης προβλημάτων, στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού και κατάλληλου για το 
αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών περιβάλλοντος, το οποίο προάγει τις ικανότητες των παιδιών 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η σημαντικότητα του τρόπου με τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους, τονίζεται από πλήθος ερευνών, 
καθώς οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η σωστή χρήση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία 
και ειδικότερα στον τομέα των Μαθηματικών συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των 
μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές (Ζαράνης, Ψαλτάκη & Χρυσίνη, 2009). Ανασκόπηση 
αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εξοικείωση των νηπίων με 
τον υπολογιστή εξαρτάται από την ποιότητα των προγραμμάτων που επιλέγονται, αλλά και από τον 
τρόπο που αυτά παρουσιάζονται στα παιδιά (Τσολάκη, 1997).
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Περίληψη
Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της 

ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του ατόμου. Είναι, επομένως, αυτονόητο ότι η 
μεταξύ τους συνεργασία  πρέπει όχι μόνο να ενθαρρύνεται αλλά και να καλλιεργείται 
συστηματικά και μεθοδικά με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης 
προκειμένου το υπό ανάπτυξη άτομο να έχει το μέγιστο δυνατό όφελος. Όμως, η 
συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού τους δεν είναι πάντα εύκολη και 
δε γίνεται ανεμπόδιστα. Εξαρτάται δε από τη στάση και των δύο πλευρών. 
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 
σχολείο και την οικογένεια και τα οφέλη που προκύπτουν για την εκπαιδευτική 
διαδικασία και όλους τους εμπλεκόμενους, πραγματοποιήσαμε μικρής κλίμακας 
έρευνα, σε δημοτικά σχολεία του νομού Λασιθίου στο πλαίσιο διπλωματικής 
εργασίας, προκειμένου να διερευνήσουμε τις απόψεις των γονέων για τα εμπόδια που 
συναντούν στην επικοινωνία τους με το σχολείο καθώς και για το ρόλο του διευθυντή 
της σχολικής μονάδας στην ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της παραπάνω 
επικοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά: σχολείο, οικογένεια, επικοινωνία, εμπόδια, διευθυντής

1 Εισαγωγή
Στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια ως 

δύο διαφορετικά αλλά αλληλοεξαρτώμενα συστήματα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον 
πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταδείξει την αναγκαιότητα της 
ουσιαστικής επικοινωνίας αλλά και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τους.  

Γίνεται σαφές ότι θετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα δεν μπορούν να υπάρξουν 
όταν σχολείο και οικογένεια βρίσκονται σε απομόνωση.

Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την σημαντικότητα και τον τρόπο 
συμμετοχής των γονέων στη σχολική ζωή, άλλες υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα 
μετατόπισης προς ένα «ανοιχτό» σχολείο που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να 
φέρει κοντά του την οικογένεια κι άλλες πιο σύγχρονες που επισημαίνουν την ανάγκη 
συνεργατικής δράσης σχολείου και οικογένειας με τη δημιουργία κοινωνικών  
δικτύων  αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου.  
Πολλές όμως είναι και οι έρευνες που καταδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο του σχολείου 
στην επίτευξη της επικοινωνίας με την οικογένεια και στην εδραίωση μιας 
συνεργασίας που δεν θα είναι επιδερμική, αλλά βαθιά και  ουσιαστική σε δράσεις και 
περιεχόμενο. Μια επικοινωνία που δεν θα περιορίζεται μόνο στην τυπική, αλλά θα 
εξελίσσεται και στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης με στόχο πάντα την ισόρροπη 
γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η επικοινωνία 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια πρέπει να είναι συμπληρωματική και όχι 
συμμετρική. Η υπερβολή είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση και  
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συνεργασίας που δεν θα είναι επιδερμική, αλλά βαθιά και  ουσιαστική σε δράσεις και 
περιεχόμενο. Μια επικοινωνία που δεν θα περιορίζεται μόνο στην τυπική, αλλά θα 
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ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια πρέπει να είναι συμπληρωματική και όχι 
συμμετρική. Η υπερβολή είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση και  

«συναισθηματική ασφυξία» στον τελικό αποδέκτη που δεν είναι άλλος από το παιδί. 
Τα μηνύματα που φτάνουν σ΄ αυτό και από τα δύο συστήματα -σχολείο και 
οικογένεια – πρέπει να είναι κοινά και με κοινό προσανατολισμό ώστε να μπορεί να 
τα επεξεργαστεί και να μη δημιουργούνται μέσα του ασάφειες και διλλήματα 
(Μυλωνάκου & Κεκέ, 2006; Γεωργίου, 2000; Christenson & Sheridan, 2001).

2 Εμπόδια στην επικοινωνία σχολείου-οικογένειας και ο ρόλος του 
διευθυντή

2.1 Γονείς και Σχολείο 

Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού τους δεν είναι πάντα εύκολη 
και δε γίνεται ανεμπόδιστα. Εξαρτάται δε από τη στάση και των δύο πλευρών. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται διάφοροι παράγοντες που φαίνεται να 
επηρεάζουν το βαθμό και την ποιότητα της γονεϊκής εμπλοκής.  Από την πλευρά των 
γονέων: το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο επηρεάζει όχι μόνο τις επιδόσεις των 
παιδιών σύμφωνα με κάποιες έρευνες αλλά και τη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό. 
Έτσι, οι εργασιακές συνθήκες είναι πιθανό να μην επιτρέπουν την τακτική 
επικοινωνία τους με το σχολείο. Μπορεί να μην αισθάνονται άνετα απέναντι στον 
ανώτερο μορφωτικά δάσκαλο, ή ακόμη να μη δίνουν τη δέουσα σημασία στη σχολική 
διαδικασία.  Οι γονείς με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό μπορεί από τη μια να 
διαθέτουν πιο εύκολα χρόνο από την εργασία τους για να συμμετέχουν σε σχολικές 
δραστηριότητες, να επικοινωνούν με το σχολείο και να αντιλαμβάνονται τη 
σπουδαιότητα του σχολείου στη ζωή του παιδιού τους, από την άλλη όμως οι γονείς 
αυτής της κατηγορίας μπορεί να υποτιμούν τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο επειδή 
είναι πιο εύποροι και χαίρουν υψηλότερης κοινωνικής εκτίμησης, αλλά και επειδή 
διαθέτουν υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα από αυτούς. Ακόμη, υπάρχουν γονείς 
που είναι αρνητικοί στο να εμπλακούν με το σχολείο είτε γιατί δεν εκτιμούν την 
παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά τους είτε γιατί πιστεύουν πως η συμμετοχή τους 
δεν είναι απαραίτητη όταν το παιδί τους δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επίδοσης, είτε 
γιατί δε βρίσκουν κανένα λόγο να εμπλακούν με το σχολείο από τη στιγμή που δεν 
έχουν κλιθεί να συμμετέχουν στο παρελθόν (Γιοβαζολιάς κ.ά, 2011). Στην περίπτωση  
που οι γονείς είναι οικονομικοί μετανάστες η  επικοινωνία τους με το σχολείο 
συναντάει εμπόδια κατανόησης της γλώσσας και έλλειψης χρόνου για εμπλοκή σε 
θέματα του σχολείου, ενώ η επικοινωνία  του σχολείου με διαζευγμένους γονείς 
δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις δυσχέρεια σταθερής και ειλικρινούς συνεργασίας 
για το συμφέρον του παιδιού (Σαΐτης, 2008). Από την πλευρά των εκπαιδευτικών: 
κάποιοι θεωρούν ότι οι γονείς είναι προτιμότερο να μένουν μακριά από το σχολείο 
γιατί φοβούνται πως αν εμπλακούν  θα χάσουν μέρος της εξουσίας τους ή θα 
προκαλέσουν την κριτική τους για τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζουν και τις 
τεχνικές διαχείρισης της τάξης. Κρατώντας όμως τους γονείς μακριά από τη σχολική 
ζωή δημιουργείται σε εκείνους η εντύπωση ότι αυτός είναι ο κανονικός τρόπος 
λειτουργίας του σχολείου, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει την εχθρότητα των 
γονιών και την άρνησή τους να παρέχουν βοήθεια στην ομαλή λειτουργία του (Dodd
& Konzal, 2000  στο Γιοβαζολιάς, 2011). Δε βοηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην 
ανάμειξη των γονέων στα θέματα του σχολείου και για το λόγο ότι πολλοί από 
αυτούς θεωρούν πως οι γονείς δεν μπορούν να  προσφέρουν αξιόλογη παιδαγωγική, 
ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η επαγγελματική τους 
ακεραιότητα κυρίως όταν οι γονείς αναμειγνύονται αδέξια σε υποθέσεις του σχολείου 
(Κατσουλάκης, 1993 στο Σαΐτης, 2008). Το σχολείο δεν παρέχει πάντα πληροφόρηση 
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στους γονείς. Υποστηρίζεται (Atkin et al., 1998 στο Σαΐτη, 2008), μάλιστα, ότι οι 
γονείς διαμορφώνουν άποψη κυρίως από τα παιδιά τους και από τη δουλειά που 
φέρνουν στο σπίτι και  δεν είναι ενημερωμένοι για την εκπαιδευτική φιλοσοφία του 
σχολείου, τις πολιτικές του και τις διδακτικές στρατηγικές του. Σε γενικές γραμμές οι 
γονείς λαμβάνουν το μήνυμα από τους εκπαιδευτικούς ότι θα ήταν καλύτερα να 
αφήσουν το εκπαιδευτικό έργο σε αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί συχνά κατηγορούν τους 
γονείς για τα προβλήματα που δημιουργούν τα παιδιά στο σχολείο και σχολιάζουν το 
γεγονός ότι συνήθως οι γονείς που δεν επισκέπτονται το σχολείο είναι εκείνοι που θα 
ήθελαν να βλέπουν συχνότερα (Dean, 1995 στο Σαΐτη, 2008). Και οι τελευταίοι, 
γνωρίζοντας ότι θα υποστούν για άλλη μια φορά αυστηρή κριτική αποφεύγουν την 
επικοινωνία με το σχολείο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους γονείς και τη 
συμμετοχή τους στο σχολείο επηρεάζονται από τον πολιτισμό, την ιστορία και τις 
εκπαιδευτικές πρακτικές(Lazar & Slostad, 1999). Τελικά, η αδυναμία των 
εκπαιδευτικών να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους γονείς οφείλεται 
σύμφωνα με έρευνες σε δύο κυρίως λόγους: α) στο ότι οι εκπαιδευτικοί όταν 
συζητούν με τους γονείς για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
αναφέρονται συνήθως στο τι δεν πρέπει να κάνουν και όχι στο τι πρέπει να κάνουν 
και β) η ακαδημαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με τους 
γονείς μπορεί να δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια κατανόησης. Γι αυτό κρίνεται 
αναγκαία η προσαρμογή του τρόπου επικοινωνίας εκπαιδευτικού στο μορφωτικό 
επίπεδο του γονέα ώστε η πληροφόρηση που επιθυμεί να του παρέχει να φτάσει στον 
τελικό αποδέχτη ανεμπόδιστα.

Βέβαια, ακόμη και όταν γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν για τη σημασία 
της γονεϊκής εμπλοκής, συχνά προκύπτουν προβλήματα και συγκρούσεις όταν 
σχεδιάζεται αυτή η συμμετοχή. Το πρόγραμμα εργασίας και οι ανταγωνιστικές 
απαιτήσεις του γονεϊκού χρόνου, αναφέρονται συχνά ως εμπόδια για τη γονεϊκή 
εμπλοκή στο σχολείο, είτε αυτό αφορά πιεστικά εργασιακά ωράρια είτε πολλαπλά 
ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί 
να κατανοήσουν καταρχήν τους ποικίλους τύπους γονεϊκών συμμετοχών για να 
προσαρμόσουν ανάλογα τους τρόπους επικοινωνίας και προσέγγισης που θα 
εφαρμόσουν ώστε το αποτέλεσμα να είναι ευεργετικό στη συνεργασία τους, με το 
μέγιστο όφελος για το παιδί. 

Στη έρευνα των Conzalez-DeHass & Willems (2003) αναφέρεται πως ένα από 
τα πολύ συχνά αναφερόμενα εμπόδια για περισσότερη γοενϊκή εμπλοκή στο σχολείο 
η έλλειψη επιμόρφωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην προώθηση της 
γονεϊκής συμμετοχής, καθώς στερούνται τις γνώσεις και των πρακτικών που θα τους 
βοηθήσουν να συμπεριλάβουν αποτελεσματικά τους γονείς στη σχολική διαδικασία. 
Έτσι, παραμένουν προσκολλημένοι σε παραδοσιακούς τύπους συμμετοχής των 
γονέων αν και δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που επιθυμούν να 
προάγουν τη γονεϊκή συμμετοχή στα σχολεία τους. Όμως, αυτή η επιθυμία δεν 
εκπληρώνεται λόγω ελλιπούς τεχνογνωσίας. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που 
θεωρούν ότι δεν έχουν την εξουσία να συνεργαστούν με τους γονείς εκτός, αν τους 
δοθεί η άδεια από το διευθυντή ή το σχολικό σύμβουλο να το πράξουν. Ακόμα κι αν 
ήθελαν να συνεργαστούν με τους γονείς, μπορεί να μην υπάρχει πολύς ελεύθερος 
χρόνος στο πολυάσχολο πρόγραμμα του δασκάλου για δραστηριότητες συμμετοχής 
των γονέων (Baker, 2000). Κατά τον Chavkin (2000), εάν οι δάσκαλοι πηγαίνουν 
αφελώς στις τάξεις αναμένοντας να τους δοθεί τέτοια υποστήριξη, είναι πιθανότερο 
να αποθαρρυνθούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα ότι 
μερικά σχολεία δεν εμφανίζονται να εκτιμούν τη συμμετοχή των γονέων παρά σε ένα 
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στους γονείς. Υποστηρίζεται (Atkin et al., 1998 στο Σαΐτη, 2008), μάλιστα, ότι οι 
γονείς διαμορφώνουν άποψη κυρίως από τα παιδιά τους και από τη δουλειά που 
φέρνουν στο σπίτι και  δεν είναι ενημερωμένοι για την εκπαιδευτική φιλοσοφία του 
σχολείου, τις πολιτικές του και τις διδακτικές στρατηγικές του. Σε γενικές γραμμές οι 
γονείς λαμβάνουν το μήνυμα από τους εκπαιδευτικούς ότι θα ήταν καλύτερα να 
αφήσουν το εκπαιδευτικό έργο σε αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί συχνά κατηγορούν τους 
γονείς για τα προβλήματα που δημιουργούν τα παιδιά στο σχολείο και σχολιάζουν το 
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ήθελαν να βλέπουν συχνότερα (Dean, 1995 στο Σαΐτη, 2008). Και οι τελευταίοι, 
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και β) η ακαδημαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με τους 
γονείς μπορεί να δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια κατανόησης. Γι αυτό κρίνεται 
αναγκαία η προσαρμογή του τρόπου επικοινωνίας εκπαιδευτικού στο μορφωτικό 
επίπεδο του γονέα ώστε η πληροφόρηση που επιθυμεί να του παρέχει να φτάσει στον 
τελικό αποδέχτη ανεμπόδιστα.
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προσαρμόσουν ανάλογα τους τρόπους επικοινωνίας και προσέγγισης που θα 
εφαρμόσουν ώστε το αποτέλεσμα να είναι ευεργετικό στη συνεργασία τους, με το 
μέγιστο όφελος για το παιδί. 
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δοθεί η άδεια από το διευθυντή ή το σχολικό σύμβουλο να το πράξουν. Ακόμα κι αν 
ήθελαν να συνεργαστούν με τους γονείς, μπορεί να μην υπάρχει πολύς ελεύθερος 
χρόνος στο πολυάσχολο πρόγραμμα του δασκάλου για δραστηριότητες συμμετοχής 
των γονέων (Baker, 2000). Κατά τον Chavkin (2000), εάν οι δάσκαλοι πηγαίνουν 
αφελώς στις τάξεις αναμένοντας να τους δοθεί τέτοια υποστήριξη, είναι πιθανότερο 
να αποθαρρυνθούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα ότι 
μερικά σχολεία δεν εμφανίζονται να εκτιμούν τη συμμετοχή των γονέων παρά σε ένα 

επιφανειακό επίπεδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ατυχές, λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα 
που δείχνει ότι απαραίτητα στοιχεία για υποσχόμενα προγράμματα οικογενειακής 
συμμετοχής αποτελούν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η διοικητική υποστήριξη 
της γονεϊκής εμπλοκής (Chavkin, 2000).

Οι επικοινωνιακές δυσκολίες που προκύπτουν από την ανάμειξη των γονέων 
στις υποθέσεις του σχολείου, σύμφωνα με τον Σαΐτη,  μπορούν να ελαχιστοποιηθούν 
με την ύπαρξη ενός καλού συστήματος επικοινωνίας μεταξύ σχολείου –οικογένειας 
στο οποίο θα ορίζονται ξεκάθαρα οι ρόλοι των δύο πλευρών. Με απλά, λόγια, 
καταλήγει, η ενεργός συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή με απώτερο σκοπό την 
αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών, προϋποθέτει την αλλαγή των σχετικών 
αντιλήψεων και προσδοκιών τόσο του ελληνικού σχολείου όσο και της ελληνικής 
οικογένειας (Σαΐτης, 2008).

2.2 Γονείς και Διεύθυνση

Αναμφισβήτητα, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους γονείς των 
μαθητών  αποτελεί ένα από τα πρώτα καθήκοντα της σχολικής διεύθυνσης που 
περιγράφεται -έστω ακροθιγώς- στο νόμο 1566/1985 (άρθρο 53) καθώς και στην 
υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 16/10/2002. Είναι αλήθεια, ωστόσο, πως δεν 
προσδιορίζεται ξεκάθαρα ο τρόπος ανάπτυξης της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο 
και την οικογένεια, καθώς στο θεσμικό πλαίσιο δε γίνεται συγκεκριμένη αναφορά  
στους τρόπους  και τα μέσα που θα οδηγήσουν στην εν λόγω συνεργασία, παρά 
περιγράφεται εν συντομία η υποχρέωση του διευθυντή να το επιδιώξει και να το 
πράξει. Παρά το γεγονός μάλιστα, ότι και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια 
προβάλλει επιτακτικά το αίτημα για αλλαγή και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, οι 
όποιες αλλαγές έχουν γίνει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα όσον αφορά τη σχολική 
διοίκηση, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο σύστημα στελέχωσης των 
σχολείων, δίχως να σχετίζονται ιδιαίτερα με άλλες μεταβλητές της σχολικής 
πραγματικότητας, όπως είναι οι γονείς, και δίχως να εντάσσονται σε έναν ενιαίο 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Παπαναούμ, 2001). Αλλά και οι όποιες αλλαγές στο 
σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης δε συνοδεύονται από ανάλογη 
υποστήριξη-επιμόρφωση με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα πολλά στελέχη να μην 
έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες που 
απαιτούνται ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά 
τους και κατά συνέπια να αναπτύσσουν αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία με 
τους γονείς. 
Και από την πλευρά των γονέων όμως, εκτός από τη θεσμοθετημένη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα όπως είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του σχολείου, δεν υποστηρίζονται ουσιαστικά στον πολύπλοκο και εξαιρετικά 
απαιτητικό ρόλο τους με αποτέλεσμα συχνά να δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, επικαλύψεις και αντιφάσεις που όχι σπάνια 
οδηγούν σε επικοινωνιακές κρίσεις και συγκρούσεις. Για τους παραπάνω λόγους η 
Καλογρίδη (2006) χαρακτηρίζει ως «πολιτικό ζήτημα» τη συνεργασία ανάμεσα στα 
δύο περιβάλλοντα, η οποία δεν πρέπει να εναπόκειται στην καλή διάθεση του 
προσωπικού του σχολείου, αλλά να προσεγγίζεται συστηματικά από την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία και μέσα σε ένα ενιαίο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με έρευνες, πολλοί διευθυντές θεωρούν ότι το επίκεντρο της δουλειάς 
τους πρέπει να είναι η διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων του σχολείου, 
επιδεικνύοντας αυξημένη εσωστρέφεια που τους οδηγεί στο να αντιμετωπίζουν το 
εξωτερικό περιβάλλον και τους γονείς ως πηγή αναστάτωσης, αβεβαιότητας και 
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ανασφάλειας (Everard & Morris, 1999). Πρόκειται για στερεότυπες αντιλήψεις 
σύμφωνα με τις οποίες οι εκτός σχολείου και ιδιαίτερα οι γονείς στην πλειονότητά 
τους είναι αδιάφοροι για το σχολείο των παιδιών τους και γι’  αυτό δε συμμετέχουν 
στα συλλογικά όργανα και στις εκδηλώσεις του σχολείου, είναι υπεύθυνοι για τα 
προβλήματα που προκαλούν τα παιδιά τους στο σχολείο, ενώ λόγω της άγνοιάς τους, 
όταν παρεμβαίνουν προκαλούν και οι ίδιοι προβλήματα και αναστάτωση τόσο στο 
σχολείο όσο και στα ίδια τα παιδιά τους (Κατσαρός, 2008). Η έλλειψη χρόνου αλλά 
και σχετικής επιμόρφωσης κρατούν πολλά σχολικά στελέχη εγκλωβισμένα σε ένα 
παρωχημένο εσωστρεφές μοντέλο διοικητικής δράσης (Κατσαρός, 2006), παράλληλα 
με την έλλειψη γνώσης μεθόδων και πρακτικών χειρισμού τέτοιων καταστάσεων, 
καθώς και η προηγούμενη εμπειρία, αλλά και η κουλτούρα συνεργασίας. Και τότε η 
διαχείριση των σχέσεων επαφίεται στην κρίση, στις ικανότητες, στις απόψεις και 
στην καλή διάθεση των στελεχών και των εκπαιδευτικών (Κατσαρός, 2008).
Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι 
πολυσήμαντος ως προς τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της γονεϊκής εμπλοκής, αλλά 
και ως προς την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου να υποστηρίξουν 
ανενδοίαστα μια τέτοια διαδικασία. Η γνώση, η ευαισθησία, η αποφασιστικότητα, η 
διορατικότητα και η ανοιχτότητα της προσωπικότητας του διευθυντή θα καθορίσουν 
ως ένα μεγάλο βαθμό την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας.

3 Η έρευνα
Με αφορμή τις παραπάνω διαπιστώσεις, αποφασίσαμε να εξετάσουμε , μέσα από την 
παρούσα έρευνα, ποιοι είναι οι λόγοι εκείνοι που  εμποδίζουν την επικοινωνία των 
γονέων με το σχολείο όπου φοιτά το παιδί τους καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει 
ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην προσπάθειά τους για επικοινωνία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Λασιθίου, σε γονείς που τα παιδιά τους 
φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. 
Στους κυριότερους περιορισμούς της έρευνας μπορεί να περιληφθεί η απουσία της 
ερευνήτριας κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,  η έλλειψη ικανοποιητικού 
αριθμού επιστημονικών ερευνών πάνω στο αντικείμενο της έρευνας καθώς και ο 
βαθμός επηρεασμού των ερωτώμενων από ερωτήσεις που ενδεχομένως τους έκαναν 
να αισθανθούν αμήχανα (π.χ ερωτήσεις για το μορφωτικό τους επίπεδο). Ωστόσο, 
έγινε προσπάθεια να περιοριστεί η εμφάνιση προβλημάτων με την παροχή 
ενημερωτικού κειμένου στην αρχή κάθε ερωτηματολογίου.
Η έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και τα συμπεράσματά της αξιοποιούνται ως 
βασική γνώση (Καϊλα, 2009). Ως μέσω συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο, το οποίο συντάχθηκε από την ερευνήτρια σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε  του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θωμά Μπάμπαλη. Οι 
ερωτήσεις διατυπώθηκαν με βάση τις θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες και τη 
βιβλιογραφία που περιλαμβάνεται στο θεωρητικό μέρος της έρευνας, αλλά και 
κατόπιν συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών με διευθυντές, 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και μαθητές με τους οποίους η 
ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να επικοινωνεί συχνά. Το ερωτηματολόγιο στην 
τελική του μορφή χωρίζεται σε τρεις ενότητες και  αποτελείται από 28 κύρια 
ερωτήματα με υποερωτήματα-προτάσεις. Η πρώτη ενότητα (7 ερωτήσεις)
περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου, η δεύτερη ενότητα(9 
ερωτήσεις) έχει ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των γονέων σχετικά με την 
επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια και η τρίτη και μεγαλύτερη σε έκταση 
ενότητα (12 ερωτήσεις) δημιουργήθηκε για την καταγραφή των απόψεων των γονέων 
σχετικά με το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση της σχέσης 
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γονέων με το σχολείο όπου φοιτά το παιδί τους καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει 
ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην προσπάθειά τους για επικοινωνία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Λασιθίου, σε γονείς που τα παιδιά τους 
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αριθμού επιστημονικών ερευνών πάνω στο αντικείμενο της έρευνας καθώς και ο 
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να αισθανθούν αμήχανα (π.χ ερωτήσεις για το μορφωτικό τους επίπεδο). Ωστόσο, 
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σχολείου και οικογένειας. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν μέσω εκπαιδευτικών 
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της έρευνας ήταν 136 (75%) από ένα σύνολο 180 γονέων. Παρά ταύτα, το μέγεθος 
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το καθιστά αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού στόχου. 
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μορφωτικό επίπεδο, ποσοστό 34,6% ήταν απόφοιτοι Λυκείου, ποσοστό 27,2% 
απόφοιτοι Α.Ε.Ι, ποσοστό 14% απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Με μικρότερα ποσοστά οι υπόλοιποι 
ερωτώμενοι ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ, Γυμνασίου και Δημοτικού.
Η προσέγγιση πραγματοποιείται από την πλευρά των γονέων καθώς θεωρούμε πολύ 
σημαντική την άποψή τους στη διαμόρφωση  μιας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από 
το θέμα αφού στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πλούσια ερευνητικά δεδομένα που να 
αφορούν τη συγκεκριμένη παράμετρο. Και μπορεί, όπως έχουμε ήδη, αναφέρει να 
είναι «κοινός τόπος» η αναγκαιότητα αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και 
την οικογένεια αφού η συμμετοχή των γονέων επηρεάζει θετικά πάρα πολλές 
παραμέτρους όχι μόνο της μάθησης αλλά και των επιμέρους σχέσεων (Everard &
Morris, 1999), ωστόσο δεν έχουμε αρκετά στοιχεία που να εκφράζουν την πλευρά 
των γονέων με σχετική ισοτιμία, γεγονός που θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο για την 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στα δύο περιβάλλοντα.  

4 Αποτελέσματα

4.1 Εμπόδια στην επικοινωνία σχολείου  και οικογένειας
Οι λόγοι που εμποδίζουν την επικοινωνία σχολείου –οικογένειας κατά την 

άποψη των γονέων του δείγματος είναι κατά κύριο λόγο η έλλειψη χρόνου από τη 
μεριά των γονέων που τη θεωρούν ως  το πιο σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία 
τους με το σχολείο του παιδιού τους ενώ σε μικρότερο βαθμό πιστεύουν ότι 
αποτελούν εμπόδια η έλλειψη χρόνου από τη μεριά των εκπαιδευτικών και  η έλλειψη  
χρόνου από τη μεριά του διευθυντή του σχολείου.  Η αδιαφορία, ωστόσο, του 
εκπαιδευτικού είναι για τους περισσότερους γονείς (60%) εμπόδιο στην επικοινωνία 
τους με το σχολείο και λιγότερο η αδιαφορία του διευθυντή (57%). Άλλοι λόγοι που 
εμποδίζουν την επικοινωνία σχολείου –οικογένειας, κατά την άποψη των γονέων του 
δείγματος, είναι ότι οι γονείς δεν κατανοούν τη σημαντικότητα αυτής της 
επικοινωνίας και γιατί αδιαφορούν γενικότερα. Πιστεύουν, μάλιστα,  ότι αυτό 
συμβαίνει  σε πολύ μεγάλο βαθμό (55,19%).

Εμπόδια όμως κατά την άποψή τους προκαλούν και οι ψυχολογικοί λόγοι από 
τη μεριά των γονέων που λόγω της κακής επίδοσης ή συμπεριφοράς του παιδιού τους 
αποφεύγουν την επικοινωνία με το σχολείο όπου φοιτά γιατί φοβούνται ότι θα 
δεχτούν την αρνητική κριτική του σχολείου. Σύμφωνα με τους Morawetz Walker
(1984) όσο περισσότερο ο γονέας χαρακτηρίζεται ως μη συνεργάσιμος τόσο 
περισσότερο το σχολείο θεωρεί ενοχλητική τη συμπεριφορά του παιδιού…Όσα 
περισσότερα τα παράπονα στο σχολείο, τόσο περισσότερο ο γονέας δυσανασχετεί και 
έχει αρνητική διάθεση προς το σχολείο…» . Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς με 
χαμηλό μορφωτικό –κοινωνικό επίπεδο το οποίο επηρεάζει τη σχέση του γονέα με το 
σχολείο  καθώς μπορεί να μην αισθάνεται άνετα απέναντι στον ανώτερο μορφωτικά 
δάσκαλο ή ακόμη γιατί δε δίνει τη δέουσα σημασία στη σχολική διαδικασία 
(Georgiou, 1996; Γιοβαζολιάς κ.ά 2011). Οι γονείς του δείγματος πιστεύουν ότι και 
σε αυτήν την περίπτωση δημιουργούνται εμπόδια, όπως και όταν οι αλλόγλωσσοι 
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γονείς δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα να 
νιώθουν αμήχανα στην επικοινωνία τους με το σχολείο (Σαΐτης, 2011). 

Στην ανοιχτού τύπου σχετική ερώτηση καταγράφουν ως εμπόδια στην 
επικοινωνία σχολείου-οικογένειας και τα παρακάτω: την ενδοοικογενειακή βία, 
βιωματικές καταστάσεις εντός και εκτός σχολείου (ρατσισμός), την αδιαφορία των 
γονέων, την απροθυμία των εκπαιδευτικών να τους ακούσουν, το ότι οι γονείς δε 
σπουδαιολογούν όσο θα έπρεπε τη συμμετοχή τους εν γένει στην καθημερινότητα των 
μικρών μαθητών όχι ως κριτές αλλά ως σύμμαχοι, την  έλλειψη χρόνου από τη μεριά 
του γονέα η οποία όμως δε σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία. Εμπόδιο σύμφωνα με τις 
απαντήσεις των γονέων του δείγματος είναι και ο φόβος των γονέων για στοχοποίηση 
του παιδιού τους από τον εκπαιδευτικό αν η επικοινωνία τους με το σχολείο δεν είναι η 
επιθυμητή και μέσα στο προκαθορισμένο για και από τον εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Εμπόδιο όμως αποτελεί και η  ψυχολογική κατάσταση του κόσμου τα τελευταία χρόνια 
και ο αγώνας πολλών, ακόμα και για την επιβίωσή τους. 

4.2 Ο ρόλος του Διευθυντή στην επικοινωνία των γονέων με το σχολείο

Για όλους τους γονείς του δείγματος  ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου είναι 
καθοριστικός στη διαμόρφωση καλής σχέσης ανάμεσα στο σχολείο και στην 
οικογένεια, αποτέλεσμα που συμφωνεί με πλήθος μελετών και ερευνητικών εργασιών 
όχι μόνο στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό χώρο (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης 2000; 
Πασιαρδή, 2004; Στιβακτάκη, 2006; Τριλιανού, 1987; Στραβάκου, 2003) οι οποίες 
έχουν καταδείξει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τον κομβικό ρόλο του διευθυντή σε 
ό,τι αφορά την επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια. Για κανένα 
από τους γονείς του δείγματος δεν είναι αδιάφορος ο ρόλος του διευθυντή. Ως προς 
τις μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιεί για να αναπτύξει την επικοινωνία με 
τους γονείς των μαθητών του, οι γονείς απαντούν ότι σε ικανοποιητικό βαθμό 
επικοινωνεί τακτικά μαζί τους για θέματα επίδοσης και συμπεριφοράς των παιδιών 
τους, επικοινωνεί έγκαιρα για να τους ενημερώσει για τους στόχους και την 
αποστολή του σχολείου ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό συμμετέχει ο ίδιος και 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές 
συναντήσεις που οργανώνονται από διάφορους φορείς. Σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 
ο διευθυντής δείχνει κατανόηση και ενσυναίσθηση όταν οι γονείς του εμπιστεύονται 
θέματα που τους απασχολούν, αλλά σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιεί ποικίλες 
πρακτικές για να προσεγγίσει διάφορους τύπους γονέων. Σε αρκετά ικανοποιητικό 
βαθμό φροντίζει ώστε να αναπτυχθεί σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης 
με τους γονείς και σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των γονέων του δείγματος είναι 
σε σημαντικό βαθμό ορατός και προσιτός σε όλους του γονείς (μόνο το 2,9% απαντά 
«καθόλου»). 

Σε μικρότερο όμως  βαθμό οργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους γονείς 
με βάση τα ενδιαφέροντά τους ενώ, με καλύτερα ποσοστά, δηλώνουν ότι οργανώνει 
προγράμματα εθελοντικής προσφοράς των γονέων στο σχολείο. Οι γονείς του 
δείγματος δηλώνουν επίσης, ότι ο διευθυντής χρησιμοποιεί πολύ λίγο επίσημα 
κανάλια επικοινωνίας, π.χ αλληλογραφία. Και ελάχιστα αξιοποιεί ανεπίσημα κανάλια 
επικοινωνίας όπως ψυχαγωγικές βραδιές ή εκδρομές εκτός σχολικού ωραρίου (52,2% 
«καθόλου» και 2% «πάρα πολύ») αν και οι ανεπίσημες αυτές συναντήσεις  μπορούν 
να συμβάλλουν σημαντικά στη σύσφιξη των σχέσεων και στην ανταλλαγή χρήσιμων 
πληροφοριών οι οποίες υπό επίσημες συνθήκες θα ήταν δύσκολο να γίνουν 
αντιληπτές από το διευθυντή του σχολείου (Christensen & Sheridan , 2001; Σαΐτης, 
2008).
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Οι απόψεις των γονέων επιβεβαιώνουν την τυπολογία της Epstein σύμφωνα με 
την οποία η οργάνωση αποτελεσματικών τρόπων αμφίδρομης επικοινωνίας με τις 
οικογένειες των μαθητών, η προσέλκυση γονέων   και η οργάνωση της προσφοράς 
τους πρέπει να αποτελούν στόχους στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης συνεργασίας 
ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006).

6 Σύνοψη -Προτάσεις
Τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής μελέτης αφήνουν με σαφήνεια να 

διαφανεί ότι οι γονείς του ελληνικού δημόσιου σχολείου σήμερα αντιλαμβάνονται τη 
σημαντικότητα της σχέσης σχολείου και οικογένειας, αλλά και το ρόλο που 
διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση της σχέσης αυτής 
και αναγνωρίζουν τα εμπόδια που δημιουργούνται στη διαδικασία επικοινωνίας και 
συνεργασίας με το σχολείο αναλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη που τους 
αναλογεί.

Ωστόσο, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται και επομένως δεν 
εξυπηρετεί και δεν υποστηρίζει τον απαιτητικό ρόλο τόσο του εκπαιδευτικού όσο και 
του διευθυντή της σχολικής μονάδας ο οποίος καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία 
και αποτελεσματικότητα σε ένα πλήθος υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων χωρίς 
πολλές φορές να διαθέτει το απαραίτητο  θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο. 
Επιπλέον, η επιστημονική έρευνα για τη σχέση σχολείου –οικογένειας και ειδικότερα 
για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωσή της, είναι αρκετά 
περιορισμένη. Παραθέτουμε επομένως, τις παρακάτω προτάσεις με στόχο την 
περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης σχολείου και οικογένειας μέσα από τις 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει, τα μέσα που θα αξιοποιήσει και τις πρακτικές που θα 
υιοθετήσει στο μέλλον ο διευθυντής –σχολικός ηγέτης προκειμένου να αρθούν τα 
εμπόδια και να υπάρξει το μέγιστο δυνατό όφελος για τους τελικούς αποδέκτες που 
δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους μαθητές.

1. Περαιτέρω διερεύνηση και καταγραφή των εμποδίων στην επικοινωνία των 
γονέων με το σχολείο αλλά και του ρόλου του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας στη διαμόρφωση της σχέσης σχολείου –οικογένειας σε μεγαλύτερο 
και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα γονέων από περισσότερες περιοχές της 
Ελλάδας ώστε να μπορούν να γενικευθούν τα συμπεράσματα.  

2. Αξιοκρατική επιλογή ικανών και έμπειρων στελεχών εκπαίδευσης και 
συνεχής επιμόρφωσή τους μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα που θα 
παρέχουν πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας αλλά και στις σύγχρονες 
θεωρίες και τα μοντέλα επικοινωνίας και γονεϊκής εμπλοκής.

3. Λειτουργία διευρυμένων σχολών γονέων που θα απευθύνονται σε όλους τους 
γονείς (αστικές και αγροτικές περιοχές) για την επιμόρφωσή τους σε θέματα 
που αφορούν τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή του παιδιού τους και την 
πολυεπίπεδη  σημαντικότητα αυτής της σχέσης.

4. Ενίσχυση της δημοκρατικότητας και παιδαγωγικής ελευθερίας στις σχολικές 
μονάδες με αναμόρφωση του ισχύοντος πειθαρχικού πλαισίου το οποίο οδηγεί 
στο φόβο και την εσωστρέφεια της σχολικής κοινότητας.

5. Ένταξη στην εκπαιδευτική πολιτική εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα 
ενθαρρύνουν τη γονεϊκή εμπλοκή και θα αποκεντρώνουν αρμοδιότητες 
δίνοντας στο σχολείο τη δυνατότητα αυτενέργειας και ανάπτυξης σχετικών 
πρωτοβουλιών.

6. Σαφής οριοθέτηση και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων όλων των εταίρων στη 
σχολική διαδικασία με ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδειχθεί η θεραπευτική διάσταση της 

ποιοτικής βιογραφικής έρευνας, μέσα από τη συνέντευξη, διάσταση η οποία ελάχιστα έχει 
απασχολήσει έως τώρα τους κοινωνικούς επιστήμονες. H βιογραφική ερευνητική προσέγγιση,
μέσα από την ανοικτή ή ημιδομημένη –συνέντευξη, επιτρέπει στον ερευνητή-κοινωνικό 
επιστήμονα να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας με το υποκείμενο της έρευνάς του, δηλαδή τον 
αφηγητή-πληροφορητή. Όταν επιτευχτεί η επαφή μεταξύ τους, τότε η αφήγηση υπεισέρχεται σε 
βαθύτερα επίπεδα κατανόησης, δημιουργεί δε, κοινούς τόπους συνάντησης μεταξύ τους, με μια 
έκφραση αμφότερης αγωνίας, όπου μπορεί να αναπτυχθεί μια θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον 
ερευνητή και το συνομιλητή του.

Όσον αφορά δε στο χώρο της Εκπαίδευσης, όταν μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία,
διαμορφώνεται ισόρροπη, απελευθερωτική, θεραπευτική σχέση ανάμεσα στον μαθητή και στο 
σχολείο (δάσκαλος, συμμαθητές, αγωγή, γνώση, συναίσθημα), τότε το γνωστικό και 
συναισθηματικό του απόθεμα τείνει να έχει θετικό πρόσημο, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός υγιούς, συγκροτημένου και ενεργού πολίτη στην κοινωνία 
του μέλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: βιογραφική προσέγγιση, αφηγηματική-ανοικτή συνέντευξη, θεραπευτική 
διάσταση, αποτελεσματική-βιωματική μάθηση, σύγχρονη εκπαίδευση.

1 Εισαγωγή
H συνέντευξη, ως εργαλείο, αποτελεί «αποθετήριο» σκέψεων, ιδεών, απόψεων, καθώς και 

πεδίο έκφρασης και αποτύπωσης ή και κατάθεσης συναισθημάτων, προσωπικών βιωμάτων και 
εμπειριών, τα οποία αφορούν όσο στον πληροφορητή, τόσο και στον ερευνητή, σε ένα πλαίσιο 
επικοινωνίας και σε μία αμφότερη σχέση εσώτερης ανάγκης- αναζήτησης, «ανάμεσα σε 
υποκείμενα και αντικείμενα» (Ναυρίδης, Χρηστάκης, 1997). Δημιουργείται ένα κοινό σημείο 
ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης, καθώς και ένας κοινός τόπος συνάντησης του κοινωνικού 
επιστήμονα με το υποκείμενο, αλλά και με το αντικείμενο της έρευνάς του, όπου η ανθρώπινη 
«αγωνία-οδύνη» λαμβάνει χώρα (Devereux, 1967, Στυλιανούδη, 2002).

Η έκφραση των προσωπικών απόψεων, θέσεων και βιωμάτων μέσα από ενδεχόμενη 
συναισθηματική φόρτιση και με πιθανώς έντονα συναισθηματικές, έως και τραυματικές εμπειρίες
του αφηγητή-συνομιλητή, με απώτερο στόχο τη συλλογή δεδομένων που θα οδηγήσουν στην 
κάλυψη του ερευνητικού πεδίου, προφανώς αντανακλά και την ίδια την ανάγκη του ερευνητή-
ακροατή να προσεγγίσει ή και να καλύψει τις εσωτερικές του ερευνητικές αναζητήσεις και 
εμπειρίες σε μια συνδιαλλαγή όπου αναδύονται «διελκυστίνδες δυνάμεων» (Marriela Pandolfi,
1987). Μήπως λοιπόν, η επιλογή του πεδίου έρευνας, καθώς και της μεθόδου, αποτελεί τον 
καθρέπτη της δικής του εσώτερης, φαινομενικά υποσυνείδητης, αλλά ουσιαστικά πραγματικής, 
άρα συνειδητής ανάγκης; Μέσα από τη συνέντευξη, εργαλείο που προσφέρει η ποιοτική έρευνα, 
επιτελείται μια διπλή διαδικασία: Καταγράφεται αυτό που ο ερευνητής ακούει από τον 
πληροφορητή, προκειμένου να ληφθούν τα δεδομένα της έρευνας, ώστε να καταγραφούν και να 
μελετηθούν, και ταυτόχρονα ικανοποιείται αυτό που «ακούει» ο ίδιος ο ερευνητής, ως τη φωνή 
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της προσωπικής του αναζήτησης και ερευνητικής αγωνίας, σ’ ένα χώρο του «διπλού ακούσματος»
(Στυλιανούδη, 2002).

Όσον δε αφορά στο πεδίο της Εκπαίδευσης, ως πεδίο έρευνας, η διάσταση της σχέσης
αυτής, πληροφορητή–ερευνητή και η δυναμική της, δύνανται να αξιοποιηθούν θετικά, έτσι ώστε 
η Εκπαίδευση να παρέχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες 
μεθόδους και πρακτικές, προκειμένου να δημιουργείται ένα πλαίσιο βίωσης μιας υγιούς, καλά 
οργανωμένης, στοχευμένης και δομημένης Παιδείας που σέβεται και αντιμετωπίζει το μαθητή, 
ως αναπτυσσόμενη προσωπικότητα και ως μελλοντικά καλλιεργημένο, πολιτισμένο, ενεργό 
πολίτη, μα προπαντός ως ευτυχισμένο, συγκροτημένο και ολοκληρωμένο άνθρωπο.

2.1 Η βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη
Ο όρος «ποιοτική συνέντευξη» αναφέρεται συνήθως στις σε βάθος συνεντεύξεις, στις 

ημιδομημένες ή στις χαλαρά δομημένες μορφές συνέντευξης, ‘συζητήσεις με κάποιο σκοπό’,
όπως τις αναφέρει ο Burgess (Mason, 2003). Γενικά αυτά τα είδη συνέντευξης χαρακτηρίζονται 
από ένα σχετικά ανεπίσημο ύφος που μοιάζει με μια κουβέντα ή συζήτηση, από μια θεματική, 
βιογραφική ή αφηγηματική προσέγγιση, όπου ο ερευνητής δεν διαθέτει ένα δομημένο κατάλογο 
ερωτήσεων, αλλά έχει συνήθως ένα συγκεκριμένο εύρος θεμάτων ή ζητημάτων που επιθυμεί να 
καλύψει, και τέλος, την υπόθεση ότι τα δεδομένα παράγονται μέσω της διάδρασης, επειδή η πηγή 
των δεδομένων είναι είτε ο ερωτώμενος, είτε αυτή καθεαυτή η διάδραση (Mason, 2003).

Ο Fritz Schutze (1976, 1983), εισήγαγε ήδη τη μέθοδο της βιογραφικής-αφηγηματικής 
συνέντευξης τη δεκαετία του 1970. Στο μεταξύ, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, η ίδια έχει 
καθιερωθεί ως μια μέθοδος συνέντευξης πέρα από το πεδίο της κοινωνιολογικής βιογραφικής 
έρευνας και έχει, επίσης, αναπτυχθεί περαιτέρω από την πλευρά της ανάπτυξης των τεχνικών των 
ερωτήσεων. (Rosenthal 2002). Η Rosenthal (2002) αναφέρει ότι το να διεξάγει κανείς μια 
βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη, αποτελεί ήδη ένα είδος ψυχολογικής παρέμβασης και 
εισαγάγει, επίσης, τη μέθοδο της αφηγηματικής συνέντευξης. Όμως, υπάρχει μια διαφοροποίηση
ανάμεσα στην εργασία της ψυχανάλυσης και την εργασία του κοινωνικού επιστήμονα. Αυτή η 
διαφοροποίηση έγκειται στο ότι η ψυχανάλυση χρησιμοποιεί την αφήγηση ως ένα εργαλείο για 
να φωτίσει τις διεργασίες της ψυχής, ενώ η συνέντευξη αποσκοπεί στο να παρακολουθήσει την 
πορεία του αφηγητή ως κοινωνικού υποκειμένου (Στυλιανούδη, 2002).

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των συνεντεύξεων είναι ότι μας παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τους συμμετέχοντες σε αυτήν, όταν δεν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε 
άμεσα κι επιτρέπουν σε αυτούς να περιγράψουν προσωπικά στοιχεία με λεπτομέρειες (Creswell,
2011), «αφού μιλώντας κανείς, προδίδεται ο ίδιος μάλλον» (Καστοριάδης, 1978). Κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, ο ερευνητής οφείλει να αποδέχεται τα ψυχολογικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά του υποκειμένου της. Έτσι, θα μπορέσει να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης
μαζί του, ώστε να δύναται να εκμαιεύει τις πεποιθήσεις και τα υποκειμενικά του νοήματα και 
αντιλήψεις. οι σχέσεις, δε, εμπιστοσύνης μεταξύ τους παρέχουν δυνατότητες πιο ελεύθερης 
έκφρασης των στάσεων και απόψεων του υποκειμένου (Παπαγεωργίου, 1998). 

Η ελεύθερη συνέντευξη είναι «πιο απαιτητική, καθότι εναπόκειται κυρίως στην ικανότητα 
του συνεντευκτή να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του ερωτώμενου και να δημιουργήσει μια 
άνετη και φιλική ατμόσφαιρα που θα συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά 
και στην ικανότητα του ερωτώμενου να διατυπώσει προφορικά τις απόψεις του. Επομένως, η 
σωστή επιλογή και εκπαίδευση των συνεντευκτών έχουν κυρίαρχη σημασία στη θετική έκβαση 
της έρευνας» (Κυριαζή, 1999), ενώ η οικεία ατμόσφαιρα, η άνεση χώρου και χρόνου και οι 
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής αποτελούν κρίσιμους όρους για ένα τέτοιο 
εγχείρημα και εν κατακλείδι η επιτυχία μιας αφηγηματικής συνέντευξης εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το πλαίσιο διεξαγωγής της (Τσιώλης, 2006).
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της προσωπικής του αναζήτησης και ερευνητικής αγωνίας, σ’ ένα χώρο του «διπλού ακούσματος»
(Στυλιανούδη, 2002).

Όσον δε αφορά στο πεδίο της Εκπαίδευσης, ως πεδίο έρευνας, η διάσταση της σχέσης
αυτής, πληροφορητή–ερευνητή και η δυναμική της, δύνανται να αξιοποιηθούν θετικά, έτσι ώστε 
η Εκπαίδευση να παρέχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες 
μεθόδους και πρακτικές, προκειμένου να δημιουργείται ένα πλαίσιο βίωσης μιας υγιούς, καλά 
οργανωμένης, στοχευμένης και δομημένης Παιδείας που σέβεται και αντιμετωπίζει το μαθητή, 
ως αναπτυσσόμενη προσωπικότητα και ως μελλοντικά καλλιεργημένο, πολιτισμένο, ενεργό 
πολίτη, μα προπαντός ως ευτυχισμένο, συγκροτημένο και ολοκληρωμένο άνθρωπο.

2.1 Η βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη
Ο όρος «ποιοτική συνέντευξη» αναφέρεται συνήθως στις σε βάθος συνεντεύξεις, στις 

ημιδομημένες ή στις χαλαρά δομημένες μορφές συνέντευξης, ‘συζητήσεις με κάποιο σκοπό’,
όπως τις αναφέρει ο Burgess (Mason, 2003). Γενικά αυτά τα είδη συνέντευξης χαρακτηρίζονται 
από ένα σχετικά ανεπίσημο ύφος που μοιάζει με μια κουβέντα ή συζήτηση, από μια θεματική, 
βιογραφική ή αφηγηματική προσέγγιση, όπου ο ερευνητής δεν διαθέτει ένα δομημένο κατάλογο 
ερωτήσεων, αλλά έχει συνήθως ένα συγκεκριμένο εύρος θεμάτων ή ζητημάτων που επιθυμεί να 
καλύψει, και τέλος, την υπόθεση ότι τα δεδομένα παράγονται μέσω της διάδρασης, επειδή η πηγή 
των δεδομένων είναι είτε ο ερωτώμενος, είτε αυτή καθεαυτή η διάδραση (Mason, 2003).

Ο Fritz Schutze (1976, 1983), εισήγαγε ήδη τη μέθοδο της βιογραφικής-αφηγηματικής 
συνέντευξης τη δεκαετία του 1970. Στο μεταξύ, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, η ίδια έχει 
καθιερωθεί ως μια μέθοδος συνέντευξης πέρα από το πεδίο της κοινωνιολογικής βιογραφικής 
έρευνας και έχει, επίσης, αναπτυχθεί περαιτέρω από την πλευρά της ανάπτυξης των τεχνικών των 
ερωτήσεων. (Rosenthal 2002). Η Rosenthal (2002) αναφέρει ότι το να διεξάγει κανείς μια 
βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη, αποτελεί ήδη ένα είδος ψυχολογικής παρέμβασης και 
εισαγάγει, επίσης, τη μέθοδο της αφηγηματικής συνέντευξης. Όμως, υπάρχει μια διαφοροποίηση
ανάμεσα στην εργασία της ψυχανάλυσης και την εργασία του κοινωνικού επιστήμονα. Αυτή η 
διαφοροποίηση έγκειται στο ότι η ψυχανάλυση χρησιμοποιεί την αφήγηση ως ένα εργαλείο για 
να φωτίσει τις διεργασίες της ψυχής, ενώ η συνέντευξη αποσκοπεί στο να παρακολουθήσει την 
πορεία του αφηγητή ως κοινωνικού υποκειμένου (Στυλιανούδη, 2002).

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των συνεντεύξεων είναι ότι μας παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τους συμμετέχοντες σε αυτήν, όταν δεν μπορούμε να τους παρατηρήσουμε 
άμεσα κι επιτρέπουν σε αυτούς να περιγράψουν προσωπικά στοιχεία με λεπτομέρειες (Creswell,
2011), «αφού μιλώντας κανείς, προδίδεται ο ίδιος μάλλον» (Καστοριάδης, 1978). Κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, ο ερευνητής οφείλει να αποδέχεται τα ψυχολογικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά του υποκειμένου της. Έτσι, θα μπορέσει να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης
μαζί του, ώστε να δύναται να εκμαιεύει τις πεποιθήσεις και τα υποκειμενικά του νοήματα και 
αντιλήψεις. οι σχέσεις, δε, εμπιστοσύνης μεταξύ τους παρέχουν δυνατότητες πιο ελεύθερης 
έκφρασης των στάσεων και απόψεων του υποκειμένου (Παπαγεωργίου, 1998). 

Η ελεύθερη συνέντευξη είναι «πιο απαιτητική, καθότι εναπόκειται κυρίως στην ικανότητα 
του συνεντευκτή να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του ερωτώμενου και να δημιουργήσει μια 
άνετη και φιλική ατμόσφαιρα που θα συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά 
και στην ικανότητα του ερωτώμενου να διατυπώσει προφορικά τις απόψεις του. Επομένως, η 
σωστή επιλογή και εκπαίδευση των συνεντευκτών έχουν κυρίαρχη σημασία στη θετική έκβαση 
της έρευνας» (Κυριαζή, 1999), ενώ η οικεία ατμόσφαιρα, η άνεση χώρου και χρόνου και οι 
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής αποτελούν κρίσιμους όρους για ένα τέτοιο 
εγχείρημα και εν κατακλείδι η επιτυχία μιας αφηγηματικής συνέντευξης εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το πλαίσιο διεξαγωγής της (Τσιώλης, 2006).

2.2 Η δυναμική της διάδρασης στη βιογραφική-αφηγηματική συνέντευξη
Η Στυλιανούδη, και η Rosenthal (Στυλιανούδη 2002, Rosenthal 2002) συμφωνούν στην 

άποψη ότι προσανατολίζουμε τους εαυτούς μας σύμφωνα με τα δικά μας επιστημονικά κριτήρια
και θέτουμε εξωτερικές αφηγηματικές ερωτήσεις σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν εμάς και 
δεν έχουν ακόμα αναφερθεί. Κατανοούμε τα θέματα ή τις βιογραφικές εμπειρίες-βιώματα που 
εισήχθησαν από τον συνεντευξιαζόμενο, ως μια πρόσκληση για να θέσουμε βαθύτερες 
ερωτήσεις. Αν οι συνομιλητές μας δεν βρίσκονται σε μια οξεία ή έντονη κατάσταση κρίσης, τότε 
προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να θυμηθούν εμπειρίες για τις οποίες δύσκολα μιλούν ή 
θυμούνται μόνο αποσπασματικά. Αυτό συμβαίνει μέσα στα πλαίσια ‘της επικοινωνιακής 
συμμετρίας’ κατά το Habermas (1971). Ό,τι ανήκει στην ατομική-συλλογική ταυτότητα και στη 
θεωρία και ιδεολογία του ερευνητή, γίνεται μέρος της ερευνητικής διαδικασίας (Βοσνιάδου 
2002) και «για να μπορέσει να διεισδύσει και να μπορέσει να κατανοήσει πτυχές της 
πραγματικότητας των υποκειμένων της έρευνας, χωρίς να μένει στην προφάνεια των πραγμάτων, 
θα πρέπει να συνάψει επικοινωνιακές σχέσεις μαζί τους, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα 
λειτουργήσουν στη βάση του δικού του συστήματος αναφορών και έκφρασης» (Τσιώλης, 2014).

Σύμφωνα με τη Mason (2003), η επιστημολογική θέση του ερευνητή του υποδεικνύει «ότι 
ένας νομιμοποιημένος τρόπος για να παράγει δεδομένα σχετικά με αυτές τις οντολογικές 
ιδιότητες, είναι να εμπλακεί σε μια διαδραστική σχέση με τους ανθρώπους, να τους μιλήσει, να
τους ακούσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό που έχουν να πουν, να αφηγηθούν, ή να 
διατυπώσουν». Πολύ εύστοχα, εστιάζει στην επικοινωνιακή σχέση του ερευνητή-αφηγητή ο 
Τσιώλης (2006), τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον του συνεντευκτή να μάθει για την ιστορία του 
αφηγητή, αφενός, και η αποκάλυψη προσωπικών πτυχών της ζωής του αφηγητή, αφετέρου,
δημιουργούν μια σχέση ιδιότυπης οικειότητας μεταξύ των δυο, όσο προχωρά η επικοινωνιακή 
ανταλλαγή, ενώ η ειλικρίνεια, η εγκαρδιότητα, το γνήσιο ενδιαφέρον για την κάθε ατομική 
ιστορία ζωής και ο σεβασμός για αυτήν, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την οικοδόμηση 
μιας σχέσης οικειότητας και εμπιστοσύνης.

2.3 Ιστορίες - αφηγήσεις ζωής: Ζήτημα βίωσης του εαυτού

Ο Fritz Schutze (1984) απέδωσε τη θεραπευτική επίδραση της βιογραφικής αφήγησης στο 
γεγονός ότι μέσω της αντανάκλασης ‘των συσχετισμών και των περασμάτων των τραυματικών 
εμπειριών που έχουν γίνει αφηγηματικά ρητά’, μπορούν να κερδηθούν ξανά για μια ‘σταθερή 
ιδέα της ταυτότητας’. Όταν έρχεται η σειρά των δύσκολων στιγμών στη συζήτηση, όπου πολύ 
οδυνηρές και φορτικές εμπειρίες συζητιούνται, όπου οι αφηγητές αναβιώνουν έντονα 
συναισθήματα, κλαίνε, είναι βαθύτατα πληγωμένοι ή θυμωμένοι, τότε χρησιμοποιούμε την 
τεχνική της ‘ενεργούς ακρόασης’ και πρέπει να επισημάνουμε το ενδιαφέρον μας στην 
κατανόηση και στην προθυμία μας να είμαστε ανοιχτοί στα συναισθήματα του άλλου. (Rosenthal
2002). Η ίδια υποστηρίζει ότι η αφήγηση είναι ένας τρόπος ‘μετασχηματισμού του ξένου σε 
γνώριμο’ και αποστασιοποίησης από το παρελθόν, όπου μέσω της πράξης της αφήγησης, το 
άγνωστο γίνεται γνωστό και κατανοητό και στον αφηγητή και στον ακροατή. Αν οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να μιλήσουν για τις τραυματικές τους εμπειρίες, τότε δεν μπορούν να μοιραστούν τα 
βιώματά τους με τους άλλους και ‘βιώνουν τους εαυτούς τους από απόσταση’.

Κατά τη Βαρίκα, αν αυτό που ερευνά η ερευνήτρια είναι το πορτραίτο της γυναίκας, αυτό 
γίνεται συχνά ένας ‘εν δυνάμει καθρέπτης’, στον οποίο ψάχνουμε να βρούμε το δικό μας 
πρόσωπο και το πρόσωπο των ομόφυλών μας (Βοσνιάδου 2002). Για παράδειγμα, η
δεκαπενταετής εμπειρία της Ιγγλέση, ως κλινική ψυχολόγος αφενός, αλλά και η επαφή της μ’ ένα 
ευρύ φάσμα γυναικών στην πόλη και στο χωριό, αφετέρου, καθώς και τα προσωπικά της βιώματα 
από την ένταξή της στο φεμινιστικό κίνημα, ευαισθητοποίησαν τη Χρυσή Ιγγλέση και την 
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ώθησαν στην πραγματοποίηση μιας έρευνας για την ψυχοκοινωνική πραγματικότητα των 
γυναικών στην Ελλάδα. (Ιγγλέση 1990). Επίσης, η Βλαχούτσικου (1997) αναφέρει την 
προσωπική της εμπειρία, από τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνάς της για τη διερεύνηση της 
γυναικείας ταυτότητας σε ένα χωριό της Βοιωτίας, δίνοντας έμφαση στον γοητευτικό και 
απελευθερωτικό λόγο που έχει παραχθεί από την ενασχόληση με την υποκειμενικότητα 

Η Στυλιανούδη (2002), τονίζει ότι ως κοινωνικοί ερευνητές θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι κατά τη διαδικασία της ερώτησης-απάντησης απευθύνονται και στον 
εαυτό τους. Η συλλογή αυτή του υλικού, δεν αποτελεί παρά ‘μια σειρά από ίχνη’. Προσπαθούμε 
δε, να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτά ώστε να βρουν τα σημεία αναφοράς που σηματοδοτούν 
αυτόν τον ‘άλλο-εγώ’, που συνεχώς αναζητούν. «Το ίχνος είναι αυτό που εγκαταλείπουμε πίσω 
μας, αυτό που χάνουμε, που σβήνει, που ξεχνιέται, που σέρνεται χωρίς ν’ αφήσει σημάδια. Αυτό 
που παραμένει εν οδύνη χωρίς ποτέ να αποκαλυφθεί από κανένα…» (Assoly-Piquet, 1989).
Ειδικότερα, προσεγγίζει μια πλευρά της ανοικτής ή ημικατευθυνόμενης συνέντευξης, η οποία 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο στην έρευνα πεδίου των κοινωνικών επιστημών, ή των επιστημών 
του ανθρώπου. Την ορίζει ως θεραπευτική, τόσο για το υποκείμενο, όσο και για τον επιστήμονα–
ακροατή. Θεωρεί ότι κατά τη συνέντευξη επιτυγχάνεται ‘ένας κοινός τόπος κατανόησης’ και των 
δύο. Η ίδια υποστηρίζει «ότι δημιουργείται ένας τόπος συνάντησης των δύο δραστών, όπου 
εμπεριέχονται και λαμβάνει χώρα η επεξεργασία και η διαχείριση των νοημάτων που θα 
‘μιληθούν’ στη διάρκεια των συνεντεύξεων και ότι ο τόπος αυτός αναδεικνύει ένα ‘κοινό σημείο 
ανταλλαγής, ως σημείο τομής’ του ανθρωπολόγου - κοινωνικού επιστήμονα, με το υποκείμενο 
της έρευνάς του. Στο σημείο αυτό, που δεν είναι άλλο, παρά ‘η περιοχή της οδύνης’,
συναντιούνται οι άνθρωποι και επιτρέπεται να ‘λεχθούν τα άρρητα’, σε μια συνομιλία, όχι 
απαραίτητα λεκτική. Εκεί, ο αφηγούμενος βρίσκει χώρο να λεκτικοποιήσει την οδύνη του και του 
επιτρέπεται όχι μόνο να μιλήσει γι’ αυτήν, να την εκφράσει, να την ανακατασκευάσει, αλλά και 
να προβάλει τον εαυτό του και να ταυτιστεί με τον ερευνητή, ‘ως ο άλλος Άλλος’» (Στυλιανούδη, 
2002). Έτσι, η σχέση μεταξύ αφηγητή και ερευνητή/ακροατή είναι πάντα μια σχέση οικεία. Ο
χώρος αυτός, που ακριβώς δημιουργείται επειδή ακούμε, συμμετέχουμε και επιτρέπουμε να γίνει 
το άκουσμα μέρος της δικής μας εμπειρίας, είναι ο χώρος του ‘διπλού ακούσματος’. «Είναι η 
στιγμή του διπλού ακούσματος, αυτή τη φορά της θεραπευτικής διεργασίας του επιστήμονα, 
δηλαδή, της ‘εσωτερικής διπλής ακοής’, που ζητάει να διακρίνει στην απάντηση του 
πληροφορητή του, αυτό που τον αφορά και να καθησυχάσει έτσι την αγωνία του, του ερευνητή»
(Στυλιανούδη, 2002). Κατά το Legrand (1992) η ερώτηση που τίθεται είναι ‘πάντα φορέας, 
εσωτερικός, συστηματικός, μιας ‘οδύνης’.

Κατά τη Marriela Pandolfi (1987), ψυχαναλύτρια – ανθρωπολόγος, θεωρεί ότι η συνειδητή
χρήση της αναλυτικής μεθόδου στο πεδίο τής επιτρέπει να αναπτύξει μια θεραπευτική σχέση με το 
συνομιλητή της. «Ούτως ή άλλως, η εμπλοκή του ερευνητή στην έρευνα εμπίπτει σε 
υποσυνείδητες διεργασίες… Στη συνδιαλλαγή αυτή αναδύονται παιχνίδια και ‘διελκυστίνδες
δυνάμεων’, τις οποίες ο ερευνητής καλείται όχι μόνο να αναγνωρίσει, αλλά και να μπορεί να 
ελέγξει. Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας εμφανίζεται και η θεραπευτική διάσταση. Οι 
προσεγγίσεις αυτές προσλαμβάνουν θεραπευτικό χαρακτήρα, γιατί οι επιστήμονες που
ασχολήθηκαν μ’ αυτές έχουν διπλή κατάρτιση: του ψυχίατρου και του κοινωνικού επιστήμονα...»
(Στυλιανούδη, 2002). Γεγονός δε, παραμένει ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες και οι κοινωνικοί 
ανθρωπολόγοι ειδικότερα, δεν έχουν ασχοληθεί με τη διάσταση αυτή. Σε μια συνέντευξη, εκείνο 
που γίνεται δύσκολα αντιληπτό, είναι η στιγμή που εάν η πληροφορία γίνεται αφήγηση του 
βαθύτερου εαυτού, τότε παρουσιάζεται η πιθανότητα να αρχίσει η θεραπευτική διαδικασία της 
συνέντευξης και η ανοικτή συνέντευξη δημιουργεί έναν τέτοιο κοινό τόπο επικοινωνίας μεταξύ 
των δύο δια-δρώντων υποκειμένων. Κατά τον Auge (Στυλιανούδη, 2002 ): Είναι ο ‘μη τόπος’ του 
‘εγγεγραμμένου και συμβολοποιημένου νοήματος’. Εδώ, ανήκει ο ανθρωπολογικός τόπος στον 
οποίο περιλαμβάνονται η πιθανότητα των διαδρομών που γίνονται σ’ αυτόν, οι διάλογοι που 
λαμβάνουν χώρα και η γλώσσα που τον χαρακτηρίζει.
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Η αφήγηση αποτελεί πηγή αποσαφήνισης και ενδυνάμωσης της διαδικασίας στοχασμού.
Αν η ροή της ομιλίας του ομιλητή ξεφύγει από τα όρια της κανονικοποιημένης αφήγησης, τότε 
συμβαίνει αυτό που προσδίδει νόημα σ’ αυτή τη συναλλαγή: πρόκειται για την ανάδυση του 
πεδίου της ανταλλαγής, όπου συναντώνται η οδύνη του υποκειμένου και η αγωνία του ερευνητή.
(Devereux, 1967, στο Στυλιανούδη, 2002). Αυτή η στιγμή, είναι η στιγμή της ανταλλαγής, αλλά 
και της συνάντησης με την οδύνη. Την οδύνη των υποκειμένων, ομιλητή  και ερευνητή.
Δημιουργείται το πεδίο, «όπου συμβαίνει διπλή καταγραφή στον ερευνητή, ο οποίος εγγράφει το 
διπλό της κάθε συνδιαλλαγής, τόσο στο λεκτικό, όσο και στο μη λεκτικό επίπεδο: το άφατο είναι 
τόσο σημαντικό, όσο και το ρηθέν και οι ελλείψεις και οι παραλείψεις δίνουν συγκλονιστικές 
πληροφορίες. Όταν ο άλλος αρχίσει να μιλάει, όταν δηλαδή το κρυφό γίνεται φανερό, 
δημιουργείται ένα άνοιγμα στην επικοινωνία και η αφήγηση μετατίθεται σε βαθύτερα επίπεδα.
Κατά τον Heidegger, αυτό συμβαίνει, γιατί τότε μιλάει ο ‘ερμηνευόμενος εαυτός’» (Στυλιανούδη, 
2002).

3.1 Συζήτηση – Προτάσεις για την ψυχοθεραπευτική λειτουργία του σχολείου στη σύγχρονη 
εκπαίδευση

Η σύγχρονη εκπαίδευση παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη τόσο των πνευματικών, όσο και των ψυχικών λειτουργιών του μαθητή. Το 
παιχνίδι αποτελεί την πρώτιστη εσωτερική ανάγκη του παιδιού και μέσα απ’ αυτό προάγεται η 
προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη. Διευκολύνει την ‘κοινωνική και συναισθηματική
αγωγή’, η οποία περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες να 
αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την προαγωγή της ψυχικής τους ευεξίας και
ανθεκτικότητας, καθώς και την ικανότητα να δημιουργούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. 
«Ορισμένες από τις δεξιότητες που αναπτύσσονται, είναι η απόκτηση δεξιοτήτων 
αποτελεσματικής επικοινωνίας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η αναγνώριση και διαχείριση των 
συναισθημάτων, ιδίως των δυσάρεστων, η αναγνώριση των προσωπικών ικανοτήτων, αναγκών 
και αξιών, η λήψη υπεύθυνων αποφάσεων, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ένδειξη 
σεβασμού απέναντι στους άλλους, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους και η εφαρμογή 
κατάλληλων τρόπων επίλυσης συγκρούσεων» (Δημητροπούλου, 2013).

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες η προσέγγιση της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές 
πρακτικές στην εκπαίδευση, όπου ο στόχος της διαφοροποιημένης ετοιμότητας, αποσκοπεί στο 
να διασφαλιστεί ότι παρέχονται οι κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες σε όλους τους μαθητές, με 
κατάλληλα έργα και δραστηριότητες στην τάξη, αντίστοιχα των δυνατοτήτων τους. Κάποτε ο 
δάσκαλος στεκόταν μπροστά σε ολόκληρη την τάξη και δίδασκε πάντοτε με το ίδιο υλικό, με 
πανομοιότυπο τρόπο, ενώ το επίκεντρο ήταν η διδασκαλία και όχι η μάθηση (Δρακάκη, 2014).
Όμως, σήμερα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, 
γιατί κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Ένα σύγχρονο δίκτυο που υποστηρίζει τέτοιου 
είδους προσανατολισμούς, είναι το «Πρόγραμμα  πρόληψης, ευαισθητοποίησης εκπαίδευσης και
παρέμβασης» για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη 
σχολική κοινότητα, με τίτλο «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (Connecting for Caring - C4C - WE C.A.R.E.)

3.2 Η βιωματική μάθηση μέσω της τέχνης και του πολιτισμού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Η βιωματική μάθηση παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για πνευματική και συναισθηματική 
ανάπτυξη. Διευκολύνει το παιδί να συνδέσει την εξωτερική εμπειρία με την εσωτερική 
συναισθηματική εμπειρία και να αφομοιώσει τη νέα γνώση, εφόσον θυμόμαστε και ανακαλούμε 
κυρίως ό,τι βιώσαμε με τις αισθήσεις, τα συναισθήματά, την κίνηση και τη φαντασία μας
(Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Όταν η γνώση γίνεται δική μας βιωματικά, τότε μπορούν 
να αλλάξουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η 
προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από τη βιωματική συγκινησιακή εμπλοκή του ατόμου 
και τη βίωση του εαυτού μέσα από το συναίσθημα. Η σύγχρονη παιδαγωγική αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των συγκινήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία και προτείνει δραστηριότητες
ανάλογες με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών, ενώ εμψυχώνει τους μαθητές, στην 
πορεία τους για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη μέσα από βιωματικές διεργασίες 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον (Μπακιρτζής 2006).

Η μαθησιακή διαδικασία επεκτείνεται πέρα από τη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων 
στη διαδικασία συναισθηματικής ολοκλήρωσης, αλλά και στην ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). Ο Μπακιρτζής (2006), υποστηρίζει ότι
η βιωματική προσέγγιση ενισχύει την επικοινωνιακή δυναμική σχέση, όπου όλοι συμμετέχουν 
ισότιμα και ενεργά στην ομαδική δράση, με προσωπική συναισθηματική εμπλοκή και ότι στη 
βιωματική επικοινωνιακή προσέγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων και τεχνικές 
προερχόμενες από μεθόδους του θεάτρου και των καλών τεχνών. Η χρήση πολλαπλών μέσων, 
Χρώμα, Εικόνα, Ήχος, Βίντεο επιδρούν σαν ψυχολογικές παγίδες για την αύξηση ενδιαφέροντος 
του ενδιαφερόμενου-μαθητή (Διδακτικά μέσα, παλιά και νέα). Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
μέσα από την Τέχνη, όπως η μουσικοκινητική αγωγή, τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι 
δίνουν τη δυνατότητα για βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας και τους άλλους και 
ενδυναμώνουν το δέσιμο της ομάδας (Δρακάκη 2014).

Οι τέχνες αποτελούν ‘γλώσσες’ και το παιδί είναι σημαντικό να εκφράζεται, και να 
‘γνωρίζει’ μέσα από τις γλώσσες που του προσφέρουν οι τέχνες (Κουρετζής, 1997). Η τέχνη
προϋποθέτει ολόπλευρη συμμετοχή και εμπλοκή του εαυτού. «Συμμετέχοντας με τις αισθήσεις,
το σώμα, το συναίσθημα, ανοίγονται νέες πύλες αντίληψης για τον κόσμο, τα άτομα έχουν τη 
δυνατότητα να εκφραστούν πληρέστερα, να κινητοποιήσουν το κρυμμένο, πολλές φορές 
δημιουργικό δυναμικό τους. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τη μουσική το 
χορό, το θέατρο, την παντομίμα, τα εικαστικά κλπ αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να 
αναπτυχθούν η πολυφωνία, ο σεβασμός στην ατομικότητα του άλλου, η φαντασία και η 
δημιουργικότητα. Δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστούν όλοι ισότιμα» (Gersie, 2002).

Οι έννοιες πολιτισμός και εκπαίδευση πάντοτε βρίσκονται σε μια διαλεκτική και άρρηκτη 
σχέση. Η ανάδειξη της πολιτισμικής δυναμικής της εκπαίδευσης φιλοδοξεί και επιθυμεί να 
αποκαταστήσει μια ζωντανότερη, μια πιο αυθεντική επικοινωνία του παιδιού με το ιστορικό-
κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον (Παΐζης, Πετσάλνικος 1997). Γι’ αυτό, η 
αναγκαιότητα της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους πολιτισμικής 
αναφοράς θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, ενώ η λειτουργική σύνδεση Μουσείου Σχολείου 
αποτελεί γενικό ζητούμενο (Χατζηνικολάου, 1997).

Η σύγχρονη μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών. Σκοπός 
του σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή και με άλλες μορφές νοήματος εκτός της 
γλωσσικής. όπως οι οπτικές, οι ηχητικές, οι αρχιτεκτονικές, κ.ά., να ενισχύει τη διερεύνηση των 
οριζόντων των μαθητών, την καλλιέργεια αξιοποίησης όλων των πηγών του νοήματος, ώστε να 
συνδέονται με άλλους κόσμους ζωής (Χατζησαββίδης, 2013) και με άλλες πηγές κατανόησης του 
κόσμου, εκτός της γλωσσικής, όπως τη μουσική, τα έργα τέχνης, το θέατρο, τις 
κινηματογραφικές ταινίες (Χατζησαββίδης, 2003). Όπως πολύ εύστοχα τονίζει ο Χρυσαφίδης
(2009), το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δηλώνει ότι ‘συμπορεύεται’ με συστήματα 
που επιδιώκουν να ανταποκριθούν εποικοδομητικά στις ανάγκες της εποχής μας, η οποία
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Η βιωματική μάθηση παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για πνευματική και συναισθηματική 
ανάπτυξη. Διευκολύνει το παιδί να συνδέσει την εξωτερική εμπειρία με την εσωτερική 
συναισθηματική εμπειρία και να αφομοιώσει τη νέα γνώση, εφόσον θυμόμαστε και ανακαλούμε 
κυρίως ό,τι βιώσαμε με τις αισθήσεις, τα συναισθήματά, την κίνηση και τη φαντασία μας
(Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Όταν η γνώση γίνεται δική μας βιωματικά, τότε μπορούν 
να αλλάξουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η 
προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από τη βιωματική συγκινησιακή εμπλοκή του ατόμου 
και τη βίωση του εαυτού μέσα από το συναίσθημα. Η σύγχρονη παιδαγωγική αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των συγκινήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία και προτείνει δραστηριότητες
ανάλογες με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών, ενώ εμψυχώνει τους μαθητές, στην 
πορεία τους για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη μέσα από βιωματικές διεργασίες 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον (Μπακιρτζής 2006).

Η μαθησιακή διαδικασία επεκτείνεται πέρα από τη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων 
στη διαδικασία συναισθηματικής ολοκλήρωσης, αλλά και στην ανάπτυξη προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. (Φιλίππου & Καραντάνα, 2010). Ο Μπακιρτζής (2006), υποστηρίζει ότι
η βιωματική προσέγγιση ενισχύει την επικοινωνιακή δυναμική σχέση, όπου όλοι συμμετέχουν 
ισότιμα και ενεργά στην ομαδική δράση, με προσωπική συναισθηματική εμπλοκή και ότι στη 
βιωματική επικοινωνιακή προσέγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων και τεχνικές 
προερχόμενες από μεθόδους του θεάτρου και των καλών τεχνών. Η χρήση πολλαπλών μέσων, 
Χρώμα, Εικόνα, Ήχος, Βίντεο επιδρούν σαν ψυχολογικές παγίδες για την αύξηση ενδιαφέροντος 
του ενδιαφερόμενου-μαθητή (Διδακτικά μέσα, παλιά και νέα). Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
μέσα από την Τέχνη, όπως η μουσικοκινητική αγωγή, τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι 
δίνουν τη δυνατότητα για βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας και τους άλλους και 
ενδυναμώνουν το δέσιμο της ομάδας (Δρακάκη 2014).

Οι τέχνες αποτελούν ‘γλώσσες’ και το παιδί είναι σημαντικό να εκφράζεται, και να 
‘γνωρίζει’ μέσα από τις γλώσσες που του προσφέρουν οι τέχνες (Κουρετζής, 1997). Η τέχνη
προϋποθέτει ολόπλευρη συμμετοχή και εμπλοκή του εαυτού. «Συμμετέχοντας με τις αισθήσεις,
το σώμα, το συναίσθημα, ανοίγονται νέες πύλες αντίληψης για τον κόσμο, τα άτομα έχουν τη 
δυνατότητα να εκφραστούν πληρέστερα, να κινητοποιήσουν το κρυμμένο, πολλές φορές 
δημιουργικό δυναμικό τους. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τη μουσική το 
χορό, το θέατρο, την παντομίμα, τα εικαστικά κλπ αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να 
αναπτυχθούν η πολυφωνία, ο σεβασμός στην ατομικότητα του άλλου, η φαντασία και η 
δημιουργικότητα. Δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστούν όλοι ισότιμα» (Gersie, 2002).

Οι έννοιες πολιτισμός και εκπαίδευση πάντοτε βρίσκονται σε μια διαλεκτική και άρρηκτη 
σχέση. Η ανάδειξη της πολιτισμικής δυναμικής της εκπαίδευσης φιλοδοξεί και επιθυμεί να 
αποκαταστήσει μια ζωντανότερη, μια πιο αυθεντική επικοινωνία του παιδιού με το ιστορικό-
κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον (Παΐζης, Πετσάλνικος 1997). Γι’ αυτό, η 
αναγκαιότητα της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους πολιτισμικής 
αναφοράς θεωρείται σχεδόν αυτονόητη, ενώ η λειτουργική σύνδεση Μουσείου Σχολείου 
αποτελεί γενικό ζητούμενο (Χατζηνικολάου, 1997).

Η σύγχρονη μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών. Σκοπός 
του σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή και με άλλες μορφές νοήματος εκτός της 
γλωσσικής. όπως οι οπτικές, οι ηχητικές, οι αρχιτεκτονικές, κ.ά., να ενισχύει τη διερεύνηση των 
οριζόντων των μαθητών, την καλλιέργεια αξιοποίησης όλων των πηγών του νοήματος, ώστε να 
συνδέονται με άλλους κόσμους ζωής (Χατζησαββίδης, 2013) και με άλλες πηγές κατανόησης του 
κόσμου, εκτός της γλωσσικής, όπως τη μουσική, τα έργα τέχνης, το θέατρο, τις 
κινηματογραφικές ταινίες (Χατζησαββίδης, 2003). Όπως πολύ εύστοχα τονίζει ο Χρυσαφίδης
(2009), το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δηλώνει ότι ‘συμπορεύεται’ με συστήματα 
που επιδιώκουν να ανταποκριθούν εποικοδομητικά στις ανάγκες της εποχής μας, η οποία

διαμορφώνει μια κατάσταση που τονίζει τη σημασία της ‘μοναδικότητας του ατόμου’ και της 
ιδιαιτερότητας, αλλά και της συνειδητοποιημένης ομαδικότητας, καθώς και τη σημασία των 
μικρών και καθημερινών μορφών ατομικής και ομαδικής παρέμβασης και δράσης, όπου τα
άτομα, μέσω αυτών, διαμορφώνουν τα ίδια την κοινωνική τους ζωή, οδηγώντας την σε μια 
διαρκή εξέλιξη.

Το όραμα της σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω μίας εφαρμόσιμης πολιτιστικής πολιτικής,
αντικατοπτρίζεται στα νέα προγράμματα σπουδών, με στόχο κυρίως την ευαισθητοποίηση όλων 
των μαθητών στη γοητεία και τις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν οι εναλλακτικοί και 
συναισθηματικά πλούσιοι τρόποι επικοινωνίας που στηρίζονται στην καλλιτεχνική έκφραση
(Δρακάκη, 2014). Η Δρακάκη επισημαίνει ότι το σύγχρονο σχολείο εντάσσει ως βασικές 
συνιστώσες του μορφωτικούς στόχους/ικανότητες που διατρέχουν όλα τα διδακτικά/μαθησιακά 
πεδία και αντικείμενα των νέων προγραμμάτων σπουδών με τις λέξεις ‘γνωρίζοντας και 
κατανοώντας’, ‘διερευνώντας’, ‘επικοινωνώντας’, ‘συνδέοντας’, οι οποίες παραπέμπουν 
ουσιαστικά σε αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας και εκπορεύονται από τις 
αρχές της UNESCO το 1996.

Σύμφωνα και με όσα συζητήθηκαν, αν εφαρμοστούν οι παραπάνω παιδαγωγικές αρχές και 
«αν επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση του παιδιού στον Πολιτισμό, τότε θα δημιουργηθεί μια άλλη 
κοινωνία, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη πολιτική» (Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση 
Πολιτισμός). Αν, ωστόσο, το παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα σε ένα υγιές, δομημένο και 
καλά οργανωμένο σχολικό περιβάλλον, το οποίο είναι ικανό να απελευθερώνει, να δομεί και να 
μετασχηματίζει ατομικές, κοινωνικές και πολιτικές προοπτικές, τότε έχει εξασφαλίσει τη 
δυνατότητα να λάβει ισχυρά μηνύματα και θετικές αξίες για τον εαυτό του και για τους άλλους 
(Ναυρίδης, 1995). «Το αίσθημα ότι αξίζουμε μπορεί ν’ ανθίσει μόνο σε ένα κλίμα όπου οι ατομικές 
διαφορές γίνονται αποδεκτές, όπου τα λάθη είναι ανεκτά…» (Virginia Satir, The new people
making 1998 στο Δημητροπούλου, 2013), και όπου ο Μαθητής νιώθει Ασφάλεια, Αποδοχή, 
Σεβασμό, Ισότητα, Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Δημιουργικότητα, Χαρά και Αγάπη για τον Εαυτό του,
τους Ανθρώπους και τη Ζωή...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΑΚΕ : Παραλείφθηκαν εικόνες κατά τη δημοσίευση γιατί περιελάμβαναν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα. 
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Περίληψη

Αφετηρία της έρευνας δράσης υπήρξε η ανησυχία της εκπαιδευτικού αν ο τρόπος 
διδασκαλίας της ανταποκρινόταν στις δυνατότητες και το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή. 
Συγκεκριμένα το πρόβλημα εστιάστηκε στο γεγονός ότι η επίδοση κάποιων μαθητών μένει χαμηλή 
με αποτέλεσμα συχνά να προσαρμόζει τη διδασκαλία της στις ανάγκες αυτών, σε βάρος φυσικά 
των μαθητών με ανεπτυγμένη ετοιμότητα. Θέτοντας ως σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης των 
μαθητών της στα μαθηματικά, εφαρμόζει για πρώτη φορά διαφοροποιημένη διδασκαλία σε 
συγκεκριμένη ενότητα οργανωμένη σε τρία γνωστικά προφίλ, με σκοπό να αξιοποιήσει τις 
πληροφορίες της αξιολόγησης των μαθητών της, ανατροφοδοτώντας τον εαυτό της και τη 
διδακτική πράξη με στόχο τη βελτίωση της μάθησης. Ως μέσα συλλογής δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν τα τεστ των μαθητών στην προηγούμενη ενότητα και αυτά στην ενότητα που 
εφάρμοσε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν καταδεικνύουν 
εντυπωσιακή βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και των τριών γνωστικών προφίλ.
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι μέσω της έρευνας δράσης η εκπαιδευτικός οδηγήθηκε στην 
αυτοβελτίωση αλλά και στη διαφοροποίηση της διδασκαλία της προς όφελος των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά: Έρευνα δράσης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτική μαθηματικών, 
αξιολόγηση μαθητή 

1 Εισαγωγή
Στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα παρατηρείται έντονη ανομοιογένεια στο μαθητικό 

πληθυσμό μιας τάξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά 
περιβάλλοντα, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, άλλες κλίσεις, διαφορετικά επίπεδα 
συναισθηματικής ωριμότητας και μαθησιακής ετοιμότητας που ποικίλει από μαθητή σε μαθητή. 
Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη της οργάνωσης και του λεπτομερούς σχεδιασμού μιας 
διαφοροποιημένης  διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
τάξης και θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να μάθει με το δικό του τρόπο.  Διαφοροποίηση 
είναι η διδασκαλία με την οποία διδάσκονται διαφορετικοί μαθητές με ποικίλους, ιεραρχημένους 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τρόπους, μέσα, διαδικασίες, περιβάλλον, ούτως ώστε ν’ 
ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών που συνυπάρχουν σε τάξεις μεικτής 
ικανότητας (Κανάκης, 1991). Απώτερος σκοπός είναι η δραστηριοποίηση κάθε μαθητή, η 
δημιουργία κινήτρων, η βελτίωση της επίδοσής του και η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στο 
διδακτικό αντικείμενο. Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του ποικίλες στρατηγικές και τρόπους 
δράσης ώστε να επιτύχει τους στόχους του.

2 Διαφοροποιημένη διδασκαλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
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Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των τάξεων στις οποίες καλούμαστε να διδάξουμε είναι η 
ανομοιογένεια. Τάξεις δηλαδή μεικτής ικανότητας ως προς το μαθησιακό στυλ αλλά και ως προς το 
μαθησιακό επίπεδο κάθε παιδιού. Κάθε παιδί αναπτύσσεται μέσα σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον, 
δέχεται διαφορετικά ερεθίσματα, έχει άλλα ενδιαφέροντα, τρόπους μάθησης και βαθμό 
ωριμότητας. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε μαθητή οφείλουμε να ξεφύγουμε 
από τα στενά πλαίσια του παραδοσιακού τρόπου μάθησης, ο οποίος περιορίζεται στη μετωπική 
διδασκαλία με τον δάσκαλο «αυθεντία» και τους μαθητές να αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο. 
Αντίθετα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πληθώρα των τεχνικών της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας και να στηρίξουμε τη διδασκαλία πάνω στις βασικές αρχές της. Η διαφοροποίηση 
είναι τόσο οργανωτική όσο και παιδαγωγική στρατηγική και αποβλέπει στην προσαρμογή των 
μαθησιακών στόχων, δραστηριοτήτων, υλικών, μαθησιακής υποστήριξης στις ανάγκες , το στυλ 
και το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε προσώπου (Stradling & Saunders, 1993). Βασικές προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διαδικασιών διαφοροποίησης σε τάξεις μεικτής ικανότητας είναι (Tomlinson,
1999): (α) η διάγνωση των αναγκών του κάθε μαθητή και η τήρηση αρχείου για συνεχή 
αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, (β) ο δραστικός περιορισμός του λόγου του δασκάλου και η 
οργάνωση της τάξης και των υλικών για εξατομίκευση και συνεταιρική/συνεργατική εργασία και 
(γ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες -παιδαγωγικές και οργανωτικές-
διαφοροποίησης σε συνθήκες πραγματικής τάξης . Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν 
τη διδασκαλία τους ως προς τέσσερις βασικούς τομείς ( Tomlinson, 1995) :

• Το «περιεχόμενο», δηλαδή τι χρειάζεται να ξέρει ο μαθητής, ποιες δεξιότητες πρέπει να 
κατακτήσει αλλά και με ποιο τρόπο θα έχει πρόσβαση σε αυτές. 

• Τη «διαδικασία» που περιλαμβάνει τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες που θα 
οργανώσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να κατακτήσει ο μαθητής τη νέα γνώση ή μια 
δεξιότητα. Μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων 
είναι : τα ημερολόγια μάθησης (learning logs), τα ημερολόγια εργασιών, οι γραφικοί 
οργανωτές, οι κύβοι, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα κέντρα μάθησης, η κατασκευή 
μακέτας/μοντέλου, το παιχνίδι ρόλων, η εργαστηριακή δραστηριότητα, οι κάρτες εργασίας, 
οι πίνακες επιλογής (choice boards) και η διδασκαλία σε επίπεδα (Tomlinson, 2005). 

• Τα «προϊόντα μάθησης ή αποτελέσματα» είναι οι εργασίες εμπέδωσης που ζητούνται από 
τους μαθητές διαβαθμισμένης δυσκολίας προκειμένου να επεκτείνει ή να εφαρμόσει κάτι 
που έμαθε. 

• Το «μαθησιακό περιβάλλον» , ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο διαφοροποιούμε την σχολική 
τάξη προκειμένου να δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα αλλά και ένας χώρος κατάλληλα 
οργανωμένος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μαθησιακής διαδικασίας. 
Ένας πέμπτος τομέας ο οποίος διαφοροποιείται από τον εκπαιδευτικό είναι η 

«αξιολόγηση» (Κουτσελίνη, 2006). Διαφοροποιούμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε 
τα «προϊόντα» των μαθητών. Μερικές από τις τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γι’ 
αυτό το σκοπό είναι η δραματοποίηση, η σύνταξη επιστολής, η δημιουργία αφίσας τοίχου, η 
εκτέλεση πειράματος, η δημιουργία γλυπτού, ο ζωγραφικός πίνακας, η έκθεση φωτογραφίας, η 
συγγραφή θεατρικού έργου, ο σχεδιασμός έκθεσης μουσείου, η δημιουργία προβλήματος, η 
δημιουργία τραγουδιών, διαφημίσεων, διαγραμμάτων ή ερωτηματολογίων κ.α. (Μανωλάκος, 
2012). 

Στην ουσία δηλαδή δεν διαφοροποιούμε το τι διδάσκεται, το περιεχόμενο, τις βασικές 
γνώσεις, το στόχο, αλλά διαφοροποιούνται τα επίπεδα στα οποία θα δουλέψουμε και γινόμαστε 
ευέλικτοι σχετικά με τον τρόπο που ο κάθε μαθητής θα δουλέψει. Βασικό στοιχείο για να 
οργανώσουμε διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η ευέλικτη ομαδοποίηση. Είναι σημαντικό 
δηλαδή να χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές ομαδοποίησης ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς μας 
στόχους αλλά και τις ανάγκες των μαθητών. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυχαία 
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ομαδοποίηση, ομαδοποίηση σε ομάδες μεικτής ικανότητας, ομοιογενείς ομάδες, ομάδες επιλογής 
των μαθητών. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων προκειμένου 
να ανταποκριθούμε ως δάσκαλοι στις ανάγκες του συνόλου της τάξης μας και όχι μέρους αυτής. 

2.2 Αφετηρία της έρευνας-Εντοπισμός του προβλήματος
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 22 μαθητές της ΣΤ’ τάξης (12 κορίτσια και 10 αγόρια) 

από τη δασκάλα του τμήματος.
Αφετηρία της έρευνας δράσης υπήρξε η ανησυχία της εκπαιδευτικού σχετικά με το αν ο 

τρόπος διδασκαλίας της ανταποκρινόταν στις δυνατότητες και το μαθησιακό επίπεδο κάθε μαθητή. 
Συγκεκριμένα το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η επίδοση κάποιων μαθητών μένει σταθερά 
χαμηλή με αποτέλεσμα συχνά να προσαρμόζει τη διδασκαλία της και τη μορφή των εργασιών στις 
ανάγκες αυτών , σε βάρος φυσικά των μαθητών με ανεπτυγμένη ετοιμότητα. Αναρωτιέται λοιπόν
αν η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού. 

2.3 Συλλογή δεδομένων
Σκοπός της έρευνας τέθηκε η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα πλαίσια του 

μαθήματος των Μαθηματικών και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ποσοστά». Μέσω αυτής της 
προσέγγισης θέλουμε να διερευνήσουμε αν η επίδοση του συνόλου των μαθητών βελτιωθεί σε 
σχέση με την  επίδοσή τους σε προηγούμενη ενότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας αρχικά καταγράφηκε η επίδοση κάθε μαθητή 
στην προηγούμενη ενότητα ( «Αναλογίες» ) της οποίας τόσο η διδασκαλία όσο και η αξιολόγηση 
έγιναν στα πλαίσια της  παραδοσιακής διδασκαλίας ( γραπτή εξέταση ίδιας δυσκολίας για όλους ).
Με την ολοκλήρωση της ενότητας «Ποσοστά» οι μαθητές αξιολογήθηκαν μέσω γραπτής 
δοκιμασίας η οποία περιελάμβανε προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, κοινά για όλους τους 
μαθητές. 

2.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσης-Παρέμβαση
Οι στρατηγικές δράσεις που ακολουθήθηκαν βασίστηκαν στις αρχές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο, 
τη διαδικασία, το τελικό «προϊόν», το μαθησιακό περιβάλλον και την αξιολόγηση σύμφωνα με την 
ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή (Tomilson, 1995). 

Σε πρώτη φάση η εκπαιδευτικός αποφάσισε πως προκειμένου να ομαδοποιεί τους μαθητές
θα χρησιμοποιήσει τον «Τροχό». Έφτιαξε δηλαδή 4 ομόκεντρους κύκλους, στερεωμένους στο 
κέντρο ώστε να κινούνται και σε κάθε κύκλο έγραψε τα ονόματα των παιδιών ανάλογα με το 
μαθησιακό επίπεδο και το προφίλ των παιδιών. Αυτός ο τρόπος δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνουμε 
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Το πρώτο δίωρο (μάθημα 40ο- «Εκτιμώ το ποσοστό») οι διδακτικοί στόχοι ήταν να 
κατανοήσουν οι μαθητές ότι το ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος του ποσού αυτού, να 
μετατρέψουν τα κλάσματα σε ισοδύναμα με παρονομαστή το 100, να αντιληφθούν το σύνολο ως το 
100% και να εκτιμήσουν το ποσοστό. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομοιογενείς ομάδες ίδιας 
δυναμικής. Στην πρώτη φάση της «Αφόρμησης» η διδάσκουσα παρουσιάζει με τη βοήθεια του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνες και περιστάσεις από την καθημερινή μας ζωή στις οποίες 
υπάρχουν τα «ποσοστά». Οι μαθητές καλούνται να τις σχολιάσουν και να αναφερθούν με δικά τους 
παραδείγματα στα ποσοστά.  Στη συνέχεια δίνεται σε κάθε ομάδα μια κάρτα πάνω στην οποία είναι 
γραμμένη μια φράση η οποία αναφέρεται στα ποσοστά και σχετίζεται με την καθημερινότητα. Οι 
φράσεις είναι διαφορετικές για κάθε ομάδα και επιλεγμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο 
μαθησιακό επίπεδο κάθε μιας. Δίνεται χρόνος προκειμένου να συζητήσουν ομαδικά τις φράσεις 
τους και να απαντήσουν στο ερώτημα που συνοδεύει κάθε κάρτα. Στο τέλος κάθε ομάδα 
παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματα της συζήτησής τους. Στη δεύτερη φάση 
της διδασκαλίας παρουσιάζεται η νέα γνώση και γίνεται επεξεργασία της. Αυτό θα 
πραγματοποιηθεί με ειδικά σχεδιασμένα και διαφορετικά φύλλα εργασίας για κάθε ομάδα. Τα 
φύλλα εργασίας είναι φτιαγμένα σε 3 γνωστικά προφίλ (μαθητές με δυσκολίες μάθησης και χαμηλή 
επίδοση, μέτριας επίδοσης και υψηλής επίδοσης) και η διαφοροποίησή τους αφορά στο 
περιεχόμενο, στον τρόπο παρουσίασης, στο βαθμό δυσκολίας, στο λεξιλόγιο κ.α. Για παράδειγμα, 
το φύλλο εργασίας που απευθύνεται στους μαθητές χαμηλής επίδοσης είναι γραμμένο με 
μεγαλύτερη γραμματοσειρά, έχει εικόνες, λίγα δεδομένα, απλό λεξιλόγιο και απαιτεί λιγότερο 
γράψιμο από τα παιδιά. Τα ίδια ισχύουν και για την επόμενη δραστηριότητα όπου, για παράδειγμα 
οι μαθητές χαμηλής επίδοσης καλούνται να επιτύχουν το νέο στόχο ζωγραφίζοντας τα ποσοστά, οι 
μαθητές μέτριας επίδοσης χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά σχήματα ενώ οι μαθητές υψηλής 
επίδοσης χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και φτιάχνουν μόνοι τους ένα γράφημα-πίτα με ποσοστά , 
που αφορά σε μια έρευνα που είχαμε κάνει σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών της 
τάξης μας στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων η 
εκπαιδευτικός περιφέρεται, διευκρινίζει, βοηθά, εξηγεί και συντονίζει ανάλογα με τις απαιτήσεις. 
Αφού ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους παρουσιάζουν στο σύνολο της τάξης τα 
αποτελέσματα των εργασιών τους και με τη βοήθεια της δασκάλας και των ερωτημάτων που θέτει 
καταλήγουμε στα συμπεράσματα που σχετίζονται με τους αρχικούς μας στόχους. Λύνονται τυχόν 
απορίες και μοιράζονται δραστηριότητες για το σπίτι φτιαγμένες σε 3 γνωστικά προφίλ, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη των στόχων.

Το  επόμενο δίωρο (μάθημα 41ο – «Βρίσκω το ποσοστό») στόχοι ήταν να κατανοήσουν οι 
μαθητές τη σχέση μεταξύ ποσοστού, κλάσματος και δεκαδικού αριθμού, να εκφράσουν το ποσοστό 
στα 100 (%) με κλάσμα και δεκαδικό αριθμό και να βρουν το ποσοστό ενός ποσού όταν ξέρω το 
ποσοστό στα 100 (%). Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί στα πλαίσια της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας το μάθημα οργανώθηκε με την τεχνική των «σταθμών εργασίας». 
Οι μαθητές δηλαδή χωρίστηκαν με τον «Τροχό» σε 4 ανομοιογενείς ομάδες και κάθε ομάδα έπρεπε 
να περάσει από κάθε σταθμό εργασίας ολοκληρώνοντας το έργο της εκεί. Σε κάθε σταθμό εργασίας 
η εκπαιδευτικός είχε προηγουμένως τοποθετήσει μια καρτέλα στην οποία αναγραφόταν ο αριθμός 
του σταθμού και οδηγίες σχετικά με το σκοπό του και τις δραστηριότητες που έπρεπε να 
πραγματοποιήσουν εκεί. Στην εισαγωγική φάση η διδάσκουσα, αφού εξετάσει την προϋπάρχουσα 
γνώση, παρουσιάζει στην ολομέλεια μια καρτέλα στην οποία είναι γραμμένο ένα παράδειγμα 
μετατροπής κλάσματος σε δεκαδικό και ποσοστό. Ζητά από τους μαθητές να σχολιάσουν και να 
πουν κι άλλα παραδείγματα μετατροπών. Σηκώνονται κάποια παιδιά στον πίνακα και λύνουν δικά 
τους παραδείγματα.  Στη δεύτερη φάση της επεξεργασίας δεδομένων ξεκινά η εργασία των ομάδων 
μεικτής ικανότητας σε σταθμούς εργασίας. Στον 1ο σταθμό οι μαθητές καλούνται να λύσουν 
διαδραστικά προβλήματα μετατροπών στον Η/Υ. Στο 2ο σταθμό γίνεται πρακτική εξάσκηση με 
φύλλα εργασίας που εξυπηρετούν τους στόχους της ενότητας. Οι δραστηριότητες των φύλλων 
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εργασίας είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας από το 1 μέχρι το 4 και διευκρινίζεται στα παιδιά ότι 
ξεκινούν όλοι από το 1 και συνεχίζει ο καθένας μέχρι όπου μπορεί. Στον 3ο σταθμό εργασίας 
υπάρχουν πλαστικοποιημένες κάρτες στις οποίες αναγράφονται κλάσματα, ποσοστά και δεκαδικοί 
αριθμοί. Επιπλέον, υπάρχει ένα χαρτόνι κάνσον πάνω στο οποίο οι μαθητές καλούνται να 
σχηματίσουν τις ισότητες κολλώντας με αυτοκόλλητο τις κάρτες. Στον 4ο σταθμό παίζουν το 
παιχνίδι με τα 3 ζάρια. Στο πρώτο ζάρι αναγράφονται σε κάθε έδρα κλάσματα, στο δεύτερο 
ποσοστά και στο τρίτο δεκαδικοί αριθμοί. Ο κανόνας λέει πως πρέπει να ρίξουν κάθε ζάρι από μια 
φορά και να καταγράψουν στον πίνακα του φύλλου εργασίας που τους δίνεται τις ενδείξεις. Στη 
συνέχεια πρέπει συγκρίνοντας τις τρεις μορφές αριθμών να σημειώσουν στον πίνακα ποιος από 
αυτούς είναι μεγαλύτερος, Η διαδικασία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές. Σκοπός της τεχνικής 
των σταθμών εργασίας είναι να περάσουν όλες οι ομάδες και από τους τέσσερις σταθμούς και να 
μάθουν με εναλλακτικούς τρόπους τη νέα γνώση. Αφού ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες την 
εργασίας τους θα δουλέψουμε όλοι μαζί μια δραστηριότητα από το τετράδιο εργασιών (ασκ. 2 σελ. 
15 Τ.Ε.). Καθ’ όλη τη διάρκεια η εκπαιδευτικός περιφέρεται στους σταθμούς επεξηγεί, βοηθάει και 
ελέγχει την πορεία τους. Επιπλέον, κάθε φορά συντονίζει τη μετακίνηση μιας ομάδας στον επόμενο 
σταθμό. Στην Τρίτη φάση της ανακεφαλαίωσης οι μαθητές παρουσιάζουν το έργο τους όπως 
επιθυμούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Δίνεται εργασία για το σπίτι σε 3 γνωστικά προφίλ.

Το 3ο δίωρο (μάθημα 42ο – «Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή») οι 
διδακτικοί στόχοι είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση μεταξύ αρχικής τιμής, ποσοστού και 
τελικής τιμής και να λύσουν προβλήματα γνωρίζοντας την αρχική τιμή και το ποσοστό και 
ζητώντας την τελική τιμή. Στην εισαγωγική φάση η δασκάλα δείχνει στους μαθητές καρτέλες στις 
οποίες είναι γραμμένο ένα απλό πρόβλημα με αφορμή το οποίο θα αναλύσουμε τις έννοιες αρχική 
τιμή, τελική τιμή και ποσοστό (αύξηση ή μείωση). Σε μια άλλη καρτέλα παρουσιάζεται ένας 
γραφικός οργανωτής ο οποίος αναπαριστά τις σχέσεις που συνδέουν τις τρεις έννοιες. 
Παρουσιάζονται οι τρόποι επίλυσης το προβλήματος ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές ότι είναι 
ένα ανοιχτό πρόβλημα. Στη συνέχεια, δίνεται σε κάθε παιδί ένα φύλλο με δυο γραφικούς 
οργανωτές τους οποίους καλούνται να συμπληρώσουν με τις τρεις έννοιες. Στη δεύτερη φάση της 
επεξεργασίας των δεδομένων χωρίζονται οι μαθητές με τον «τροχό» σε τέσσερις ομάδες μεικτής 
ικανότητας και δουλεύουν σε σταθμούς εργασίας. Σε κάθε σταθμό βρίσκεται μια καρτέλα με το 
σκοπό και τις αντίστοιχες οδηγίες. Οι μαθητές που βρίσκονται στον 1ο σταθμό εργασίας πρέπει να 
χωριστούν σε δυο υποομάδες. Η μια θα’ ναι οι «δάσκαλοι» και η άλλη οι «μαθητές». Σκοπός των 
«δασκάλων» είναι να γράψουν ένα πρόβλημα με ζητούμενο την τελική τιμή και των «μαθητών» να 
το λύσουν. Στη συνέχεια οι ρόλοι αντιστρέφονται. Στο 2ο σταθμό γίνεται πρακτική εξάσκηση με 
φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διευκρινίζεται ξανά στα παιδιά ότι δε λύνουν όλοι οι 
μαθητές όλα τα προβλήματα, αλλά μόνο μέχρι εκεί που «νιώθει άνετα» ο καθένας. Στον 3ο σταθμό 
εργασίας οι μαθητές παίζουν το «κατάστημα». Η μια υποομάδα παριστάνει τους «αγοραστές» και η 
άλλη τους «πωλητές». Σ’ αυτό το σταθμό η διδάσκουσα δίνει τέσσερις πλαστικοποιημένες 
καρτέλες σε κάθε μια από τις οποίες υπάρχει η φωτογραφία ενός προϊόντος, η αρχική του τιμή και 
το ποσοστό της έκπτωσης. Οι «αγοραστές» πρέπει να επιλέξουν δυο από τα προϊόντα για να 
αγοράσουν, αφού πρώτα βρουν την τελική τιμή τους. Στη συνέχεια οι ρόλοι αντιστρέφονται. Στον 
4ο σταθμό εργασίας οι μαθητές πρέπει να γράψουν ένα πρόβλημα στον Η/Υ και να το λύσουν 
φτιάχνοντας μόνοι τους το πινακάκι. Στην τελευταία φάση της ανακεφαλαίωσης η δασκάλα βοηθά 
τους μαθητές να καταλήξουν στα συμπεράσματα που σχετίζονται με τους αρχικούς μας στόχους. 
Στο τέλος, η εκπαιδευτικός μοιράζει τις εργασίες για εξάσκηση στο σπίτι.

Οι στόχοι του 4ου δίωρου (μάθημα 43ο- «Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την 
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το σπίτι, προχωράει στην παρουσίαση ενός απλού προβλήματος εύρεσης αρχικής τιμής που δεν 
απαιτεί σύνθετη σκέψη. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη δραστηριότητα 1 σελ. 101 από 
το Β.Μ. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να σχολιάσουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα της 
δραστηριότητας και να προτείνουν τρόπους επίλυσης. Συνεχίζουμε με ένα επιπλέον πρόβλημα το 
οποίο παρουσιάζεται σε καρτέλα και το λύνουμε στον πίνακα. Αφού βεβαιωθούμε ότι οι μαθητές 
έχουν κατανοήσει το μηχανισμό δίνονται τα φύλλα εργασίας για εξάσκηση σε ατομικό επίπεδο 
αρχικά και στη συνέχεια σε ομαδικό. Τα φύλλα εργασίας είναι φτιαγμένα σε 3 γνωστικά προφίλ και 
επίπεδα. Τα προβλήματα αυξημένης δυσκολίας απαιτούν βοηθητικές πράξεις και σύνθετη σκέψη, 
σε αντίθεση με τα προβλήματα που περιέχονται στο φύλλο εργασίας χαμηλής επίδοσης που είναι 
πιο απλά δομημένα, με εύκολο λεξιλόγιο. Αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές τις εργασίες τους και 
λυθούν τυχόν απορίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καταλήγουμε στα συμπεράσματα και 
λύνουμε κάποια ενδεικτικά προβλήματα στον πίνακα. Οι εργασίες που έχουν οι μαθητές για το 
σπίτι είναι ήδη γραμμένες στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας που έχει πάρει κάθε παιδί. Τέλος, 
συμπληρώνουν το ατομικό τους ημερολόγιο. 

Οι στόχοι του 5ου δίωρου (μάθημα 44ο- «Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το 
ποσοστό στα εκατό») είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την ανάγκη χρήσης του ποσοστού (%) και 
να βρουν το ποσοστό στα εκατό (%) σε προβλήματα ποσοστών. Σ’ αυτήν την υποενότητα οι 
μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες μεικτής ικανότητας και θα εξασκηθούν σε μερικές νέες τεχνικές 
διαφοροποιημένης μάθησης. Η πρώτη τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή του πίνακα 
επιλογής και η δεύτερη είναι η τεχνική του κόμικ. Αρχικά, γίνεται η δραστηριότητα 2 σελ. σελ. 103 
από το Β.Μ. ως αφόρμηση για τη νέα υποενότητα. Οι μαθητές παρατηρούν και σχολιάζουν τα 
δεδομένα του προβλήματος και απαντούν στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια δίνεται ένα φύλλο εργασίας 
στο οποίο είναι σχεδιασμένος ένας πίνακας επιλογής δραστηριοτήτων με προβλήματα 
διαβαθμισμένης δυσκολίας. Κάθε παιδί διαλέγει δυο από τα τέσσερα προβλήματα προκειμένου να 
τα λύσει. Αφού ολοκληρώσουν αυτές τις δραστηριότητες προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι 
τα κόμικς. Σε κάθε παιδί δίνονται τρεις καρτέλες σε κάθε μια από τις οποίες συστήνεται ένας από 
τους τρεις ήρωες του κόμικ (Ποσοστό, Αρχική τιμή, Τελική τιμή). Επιπλέον, δίνεται και ένα φύλλο 
το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο από τη διδάσκουσα σε μορφή κόμικς (χωρισμένο σε έξι κουτιά) 
και υπάρχουν στα περισσότερα από αυτά ήδη σχεδιασμένοι οι ήρωες που μιλούν και τα συννεφάκια 
για να γραφτούν τα λόγια. Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η δραστηριότητα τα παιδιά θα 
παρουσιάσουν στην τάξη το προϊόν της εργασίας τους. Επιπλέον , θα λυθούν και τα τέσσερα 
προβλήματα του φύλλου εργασίας στον πίνακα ως ανακεφαλαίωση. Λύνονται τυχόν απορίες και  
δίνεται για το σπίτι ένα φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει 3 προβλήματα διαβαθμισμένης 
δυσκολίας και κάθε παιδί λύνει όσα και όποια από αυτά επιλέξει. 

Αφού έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι διδασκαλίες των πέντε υποενοτήτων θα
πραγματοποιηθεί ένα τεστ αξιολόγησης με προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας προκειμένου να 
αξιολογηθεί από τη διδάσκουσα ο βαθμός κατανόησης των νέων γνώσεων από κάθε μαθητή. 

3 Αξιολόγηση-Αναστοχασμός-Συμπεράσματα
Μετά το τέλος της ενότητας «Αναλογίες» , που διδάχτηκε με παραδοσιακό τρόπο, ως προς 

το υλικό που χρησιμοποιήθηκε (Β.Μ. και Τ.Ε.) και ως προς τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν, 
πραγματοποιήθηκε τεστ αξιολόγησης το οποίο περιελάμβανε 6 προβλήματα. 

Παρατηρώντας κανείς τις επιδόσεις των παιδιών μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την 
ανομοιογένεια του τμήματος ως προς την απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, το 27,3% περίπου των 
μαθητών έγραψε «Άριστα» στο τεστ  (100%) και το ίδιο ακριβώς ποσοστό (27,3%) έγραψε 15%. 
Εύκολα συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια τάξη μεικτής ικανότητας με την πλειοψηφία 
των παιδιών να συγκεντρώνεται στα άκρα (χαμηλή επίδοση-υψηλή επίδοση). Υπολογίστηκε ο 
γενικός μέσος όρος επίδοσης των μαθητών της τάξης και βρέθηκε ότι ήταν 56,9%. Συγκεκριμένα οι 
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μαθητές «υψηλής επίδοσης» είχαν μέσο όρο 95%, οι μαθητές «μέτριας επίδοσης» είχαν 45,5% και 
οι μαθητές «χαμηλής επίδοσης» είχαν 31,3%. Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι ο παραδοσιακός τρόπος 
διδασκαλίας δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και δεν ανταποκρίνεται στο προσωπικό τους 
στυλ μάθησης. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ενότητα 
«Ποσοστά», ακολούθησε ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση ενός τεστ αξιολόγησης το 
οποίο αποτελούνταν από 6 προβλήματα (όπως και αυτό της προηγούμενης ενότητας) 
διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι επιδόσεις των παιδιών υπολογίστηκαν σε ποσοστιαία κλίμακα. Το 
82% του συνόλου των μαθητών πέτυχε βαθμολογία μεγαλύτερη των εννέα μονάδων, το 9% είχε 
βαθμολογία 8-9 μονάδες και το 9% είχε βαθμολογία 6-7 μονάδες. Ο γενικός μέσος όρος επίδοσης 
των μαθητών ήταν 94% , αυξημένος κατά πολύ σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης ενότητας που 
ήταν 56,9% (Σχήμα 1). Επιπλέον, ο μέσος όρος επίδοσης μαθητών «υψηλής επίδοσης» ήταν 99,5%, 
των μαθητών «μέτριας επίδοσης» ήταν 96,8% και των μαθητών «χαμηλής επίδοσης ήταν 81,2%. 
Συγκρίνοντας λοιπόν τα ποσοστά επιδόσεων των τριών γνωστικών προφίλ (Σχήμα 2) στις γραπτές 
δοκιμασίες πριν και μετά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία παρατηρούμε σημαντική αύξηση,
γεγονός που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι εφαρμόζοντας στην τάξη μας διαφοροποιημένη 
διδασκαλία βοηθάμε όλους τους μαθητές να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά μπορούμε όλοι να συλλογιστούμε γύρω από την αναγκαιότητα που 
υπάρχει να ανταποκριθούμε στον τρόπο μάθησης κάθε παιδιού χωριστά. Είναι δικαίωμα κάθε 
μαθητή να εκπαιδεύεται σ’ ένα περιβάλλον που αλλάζει με τον τρόπο που του ταιριάζει. 
Υποχρέωση του εκπαιδευτικού είναι να κάνει το καλύτερο που μπορεί προκειμένου να του 
προσφέρει την εκπαίδευση που δικαιούται.
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Σχήμα 1: Γενικοί Μέσοι Όροι Επίδοσης
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Σχήμα 2 : Ποσοστά επιδόσεων μαθητών
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Περίληψη
Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

προγράμματος Erasmus+ που συντονίζει το 2ο ΓΕΛ Κω με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Η 
συγκεκριμένη έρευνα εστίασε ειδικά στα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη λανθασμένη ή 
υπερβολική χρήση του διαδικτύου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και στην 
έρευνα που διεξήχθη συμμετείχαν 357 μαθητές. Στην εργασία παρουσιάζονται ορισμένα 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως οι σημαντικές, στατιστικά, διαφορές μεταξύ των απαντήσεων 
των μαθητών από τις 5 χώρες, καθώς και μεταξύ των δύο φύλων. Τέλος γίνεται προσπάθεια να 
δοθεί ερμηνεία για τις διαφορές αυτές που έχει να κάνει με διαφορά στην κουλτούρα των χωρών 
και στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου.

Λέξεις κλειδιά: Προβλήματα υγείας, Διαδίκτυο, Συγκριτική έρευνα, SIFA

1  Εισαγωγή
Στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας, οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της 

Πληροφορίας (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα το διαδίκτυο έχουν εισχωρήσει με καταπληκτική δύναμη σε 
κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέες λειτουργίες και εργαλεία, όπως αυτά που 
παρέχει το web 2.0, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση και στη 
μάθηση με στόχο την κατάκτηση της γνώσης. Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί φυσικά να 
αγνοήσει μια τέτοια πραγματικότητα.

Εντούτοις, όπως κάθε άλλη καινοτομία στην Επιστήμη/Τεχνολογία, η συγκεκριμένη 
συνοδεύεται από τα μειονεκτήματά της, γι’ αυτό είναι σημαντικό για τη σχολική κοινότητα να 
μάθει και να καλλιεργήσει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο διαδίκτυο και τα εργαλεία ΤΠΕ. 
Οι περισσότεροι μαθητές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί αγνοούν εντελώς τους κινδύνους που 
αφορούν σε θέματα ασφάλειας, υγείας αλλά και ηθικής που σχετίζονται με τη χρήση του 
διαδικτύου, γι’ αυτό είναι άμεσης προτεραιότητας η εξασφάλιση και η αποκατάσταση κλίματος 
εμπιστοσύνης μέσα στη σύγχρονη Πληροφοριακή Βαβέλ.

Το 2ο ΓΕΛ Κω συντονίζει μία διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 των 
νέων προγραμμάτων Erasmus+ που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και προετοιμασία μαθητών 
και καθηγητών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους του διαδικτύου. Ο τίτλος 
του προγράμματος είναι «Ασφαλές Διαδίκτυο για Όλους» (Safe Internet for All - SIFA, 2015). 
Mέσα από τις δραστηριότητες της σύμπραξης αυτού του προγράμματος γίνεται προσπάθεια για την 
καλλιέργεια της γνώσης, την αύξηση της ετοιμότητας και τη μετάδοση μηνυμάτων για ένα ασφαλές 
διαδίκτυο. Οι μαθητές και οι καθηγητές των σχολείων που συμπράττουν στο πρόγραμμα αυτό, 
συναντώνται από μία φορά σε κάθε χώρα στα δύο χρόνια υλοποίησης του προγράμματος, 



591

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης 
hlapanis@2lykko.gr

Συντονιστής SIFA, Καθηγητής Πληροφορικής 2ου ΓΕΛ Κω

Αθηνά Μηναΐδη
aminaidi@2lykko.gr

Καθηγήτρια Πληροφορικής 2ου ΓΕΛ Κω 

Σπυρίδων Οδυσσέας Χλαπάνης
odysseashlap@2lykko.gr
Μαθητής 2ου ΓΕΛ Κω 

Περίληψη
Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

προγράμματος Erasmus+ που συντονίζει το 2ο ΓΕΛ Κω με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Η 
συγκεκριμένη έρευνα εστίασε ειδικά στα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη λανθασμένη ή 
υπερβολική χρήση του διαδικτύου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και στην 
έρευνα που διεξήχθη συμμετείχαν 357 μαθητές. Στην εργασία παρουσιάζονται ορισμένα 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως οι σημαντικές, στατιστικά, διαφορές μεταξύ των απαντήσεων 
των μαθητών από τις 5 χώρες, καθώς και μεταξύ των δύο φύλων. Τέλος γίνεται προσπάθεια να 
δοθεί ερμηνεία για τις διαφορές αυτές που έχει να κάνει με διαφορά στην κουλτούρα των χωρών 
και στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου.

Λέξεις κλειδιά: Προβλήματα υγείας, Διαδίκτυο, Συγκριτική έρευνα, SIFA

1  Εισαγωγή
Στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας, οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της 

Πληροφορίας (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα το διαδίκτυο έχουν εισχωρήσει με καταπληκτική δύναμη σε 
κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέες λειτουργίες και εργαλεία, όπως αυτά που 
παρέχει το web 2.0, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση και στη 
μάθηση με στόχο την κατάκτηση της γνώσης. Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί φυσικά να 
αγνοήσει μια τέτοια πραγματικότητα.

Εντούτοις, όπως κάθε άλλη καινοτομία στην Επιστήμη/Τεχνολογία, η συγκεκριμένη 
συνοδεύεται από τα μειονεκτήματά της, γι’ αυτό είναι σημαντικό για τη σχολική κοινότητα να 
μάθει και να καλλιεργήσει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο διαδίκτυο και τα εργαλεία ΤΠΕ. 
Οι περισσότεροι μαθητές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί αγνοούν εντελώς τους κινδύνους που 
αφορούν σε θέματα ασφάλειας, υγείας αλλά και ηθικής που σχετίζονται με τη χρήση του 
διαδικτύου, γι’ αυτό είναι άμεσης προτεραιότητας η εξασφάλιση και η αποκατάσταση κλίματος 
εμπιστοσύνης μέσα στη σύγχρονη Πληροφοριακή Βαβέλ.

Το 2ο ΓΕΛ Κω συντονίζει μία διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 των 
νέων προγραμμάτων Erasmus+ που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και προετοιμασία μαθητών 
και καθηγητών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους του διαδικτύου. Ο τίτλος 
του προγράμματος είναι «Ασφαλές Διαδίκτυο για Όλους» (Safe Internet for All - SIFA, 2015). 
Mέσα από τις δραστηριότητες της σύμπραξης αυτού του προγράμματος γίνεται προσπάθεια για την 
καλλιέργεια της γνώσης, την αύξηση της ετοιμότητας και τη μετάδοση μηνυμάτων για ένα ασφαλές 
διαδίκτυο. Οι μαθητές και οι καθηγητές των σχολείων που συμπράττουν στο πρόγραμμα αυτό, 
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εξετάζοντας κάθε φορά κάποια διαφορετική διάσταση της προστασίας, της ασφάλειας και της 
ηθικής που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου. 

Ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις μαθητών και καθηγητών, το Δεκέμβρη του 2014 
στην Αυστρία (σχολείο HAK Ybbs) με θέμα εργασίας τη διαδικτυακή εξάρτηση, καθώς και το 
Φλεβάρη του 2015 στη Νορβηγία (σχολείο Os vidaregåande skule) με θέματα που αφορούν την 
σωματική/ψυχική υγεία (διατροφικές συνήθειες, κοινωνική απομόνωση, κατάθλιψη, κλπ.). Θα 
ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις, στη Σουηδία (σχολείο Fridagymnasiet) με θέμα την 
προστασία δεδομένων και συστημάτων για παράδειγμα από ιούς, από spam, κλπ., στην Ελλάδα (2ο 
ΓΕΛ Κω) που θα ασχοληθεί με θέματα ηθικής όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
λογοκλοπή, κλπ. και στην Πολωνία (σχολείο Liceum Ogólnokształcące.im.P.Skargi) με θέμα την 
ασφάλεια και προστασία απέναντι σε κινδύνους όπως ο εκφοβισμός (cyberbulling), η αποπλάνηση  
(grooming) κλπ.

Πριν από τις συναντήσεις προηγήθηκε κατάλληλη προετοιμασία εκπαιδευτικών και μαθητών 
με υλοποίηση έρευνας, παρουσιάσεις και ενημερώσεις, συλλογή στατιστικών στοιχείων, 
παρουσίαση αποτελεσμάτων κλπ. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι ομάδες συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες σχετικές με το εξειδικευμένο θέμα κάθε φορά και μετά τις συναντήσεις αυτές 
ακολουθούν παρουσιάσεις και μια σειρά μαθημάτων οργανωμένων από μαθητές. Ήδη έχουν 
εξαχθεί κάποια πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα από τη συνάντηση της Αυστρίας 
(Χλαπάνης, Μηναΐδη, Λουμάνη, υπό έκδοση) και στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ειδικά 
ερευνητικά αποτελέσματα από τη συνάντηση της Νορβηγίας με θέμα τα προβλήματα υγείας που 
πηγάζουν από λανθασμένη/υπερβολική χρήση του διαδικτύου.

2  Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης

Ένα συνεχόμενα αυξανόμενο πλήθος ερευνών στη διεθνή αρθρογραφία (Davis, Flett & 
Besser, 2002; Hur, 2006, Widyanto & Griffiths, 2006; Marzano, Lubkina & Truskovska, 2013) 
εστιάζει στις σωματικές και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στους εφήβους οι οποίες προέρχονται από 
την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, που μπορεί να αναφέρεται ως Παθολογική Χρήση 
Διαδικτύου (Pathological Internet Use), Προβληματική Χρήση (Problematic Use),  Συμπεριφορά 
Διαδικτυακής Εξάρτησης (Addictive Behaviour), ή Διαδικτυακός Εθισμός (Internet Addiction).

Αρνητικές σωματικές επιδράσεις αναφέρονται κυρίως σε διατροφικές διαταραχές, διαταραχές 
ύπνου, μυοσκελετικές παθήσεις, προβλήματα όρασης, πονοκεφάλους, ημικρανίες κλπ. Συνήθως 
οφείλονται στην υπερβολική χρήση της συσκευής με αποτέλεσμα της διατάραξης του 
φυσιολογικού ωραρίου του οργανισμού, μείωσης των ωρών ύπνου ή της ποιότητας του, την 
απορύθμιση των λειτουργιών του οργανισμού, την υπερβολική κόπωση, τη μειωμένη αθλητική 
δραστηριότητα. Πνευματικές/ψυχοκοινωνικές επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κατάθλιψη, 
άγχος, έλλειψη συγκέντρωσης, επιθετικότητα, κοινωνική απομόνωση κλπ.

Σχετική έρευνα των Kim, Park et al. (2010), που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα με σκοπό να 
εξετάσει τα πρότυπα του τρόπου ζωής και της διατροφικής συμπεριφοράς των εφήβων, με βάση το 
επίπεδο του εθισμού στο Διαδίκτυο και στην οποία πήραν μέρος 853 μαθητές, έδειξε συσχέτιση του 
επίπεδο του εθισμού στο Διαδίκτυο με ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου. Επιπλέον έδειξε πως οι 
χρήστες του Διαδικτύου υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν ακανόνιστη διατροφική συμπεριφορά, 
υψηλή συχνότητα στην παράλειψη γευμάτων και χαμηλή ποιότητα διατροφής συμφωνώντας με τα 
ευρήματα παλιότερης αντίστοιχης έρευνα των Kim & Chun (2005), που ανέφεραν αρνητική 
συσχέτιση του επιπέδου εθισμού με την προαγωγή και υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής.

Μελέτες στην Κορέα (Lam & Peng, 2009, Kim, Park et al., 2010) και την Ταιβάν (Choi, Son 
et al. 2009) έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εθισμού στο Διαδίκτυο και υψηλή χρήση του 
αλκοόλ, του καπνού και ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών. Επιπλέον, σύμφωνα με ανάλογες 
έρευνες (Kim, Park et al., 2010; Choi, Son et al., 2009) οι χρήστες του Διαδικτύου υψηλού 
κινδύνου παρουσιάζουν ακανόνιστες συνήθειες ύπνου και περισσότερα επεισόδια της διαταραχής 
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του, συνδέοντας τον διαδικτυακό εθισμό με την αϋπνία, την άπνοια και τους εφιάλτες. Επίσης 
σύμφωνα με τους Ha, Kim et al., (2007), Roane και Taylor (2008), Yen και Ko (2007), Yen & Ko 
(2009) οι διαταραχές του ύπνου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Οι Young και Rogers (1998) υποστηρίζουν πως η εμφάνιση κατάθλιψης συνδέεται με την 
παθολογική χρήση του Διαδικτύου. Έρευνα των Liu, Desai et al., (2011) που διεξήχθη σε γυμνάσια 
των ΗΠΑ, με 3560 μαθητές, έδειξε πως η προβληματική χρήση του διαδικτύου συνδέεται 
σημαντικά με τη χρήση ουσιών, την κατάθλιψη και επιθετικές συμπεριφορές.

Έρευνα με σκοπό να εξεταστεί η επίδραση της παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου στην 
ψυχική υγεία των εφήβων στην Κίνα (Lam & Peng, 2010), συμπεριλαμβανομένου του άγχους και 
της κατάθλιψης, έδειξε ότι νέοι άνθρωποι που είναι αρχικά απαλλαγμένοι από προβλήματα ψυχικής 
υγείας, αλλά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο παθολογικά, θα μπορούσαν να αναπτύξουν κατάθλιψη. 

3  Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος SIFA
Τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρθηκαν οδηγούν σε έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με 

τη χρήση του διαδικτύου και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων αλλά και αποτελεσμάτων που 
απορρέουν από την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου. Μαζί με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, την αύξηση της διείσδυσης του μέσου στην κοινωνία, την έλλειψη ερευνών στην 
Ευρώπη για το θέμα αυτό και οι στόχοι του προγράμματος SIFA, συνηγορούν στη διεξαγωγή 
έρευνας που αφορά το συγκεκριμένο θέμα και τους μαθητές των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 
σχολείων. Στην πρώτη διακρατική συνάντηση των καθηγητών στο πλαίσιο του προγράμματος, 
ελήφθησαν υπόψη τα παραπάνω και αποφασίστηκε η διεξαγωγή σχετικής έρευνας προκειμένου να 
εξεταστεί ο βαθμός και το είδος των προβλημάτων, οι αλλαγές στη χρήση και τη διείσδυση του 
διαδικτύου και τυχόν διαφορές μεταξύ των χωρών/σχολείων.  Η έρευνα πραγματοποιείται πριν και 
μετά από κάθε συνάντηση μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος, συγκρίνονται και 
αξιολογούνται τα αποτελέσματα πριν και μετά τις δραστηριότητες. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 
αποφασίστηκαν συνδέονται άμεσα με τον παραπάνω προβληματισμό και βέβαια την την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος. Ειδικά για το θέμα της δεύτερης συνάντησης μαθητών και 
εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία με θέμα “Προβλήματα Υγείας που 
σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου”, τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν ως εξής:

1ο Γνωρίζουν οι μαθητές των πέντε σχολείων τι προβλήματα υγείας μπορεί να προκύψουν 
λόγω λανθασμένης χρήσης του διαδικτύου;

2ο Έχουν αντιμετωπίσει οι μαθητές τέτοιου είδους προβλήματα;
3ο Γνωρίζουν οι μαθητές τι να κάνουν, αν οι ίδιοι ή οι φίλοι τους αντιμετωπίσουν τέτοιου 

είδους δυσκολίες;

4  Μεθοδολογία – Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων
Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος και το 

ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε στα Αγγλικά που είναι η γλώσσα εργασίας του προγράμματος. Η 
κατασκευή του ερωτηματολογίου έγινε με google forms (Ερωτηματολόγιο SIFA, 2015) για να γίνει 
η συμπλήρωση ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα η συλλογή των απαντήσεων. Οι περισσότερες 
ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής τύπου Likert τετράβαθμης κλίμακας (Cohen, Manion & 
Morrison 2008) προκειμένου να “πάρουν θέση” οι μαθητές για τα θέματα, ενώ σε κάποιες 
ερωτήσεις δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα όσα στοιχεία ήθελαν. Η επεξεργασία των 
δεδομένων και η ανάλυση τους έγινε με χρήση του προγράμματος SPSS22.0. Ακόμη επιλέχθηκε να 
γίνει έλεγχος του Χ2, για την διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών στις απαντήσεις. Το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,05, αλλά εξετάστηκαν και περιπτώσεις που ήταν 
p=0,01.
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4  Μεθοδολογία – Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων
Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος και το 

ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε στα Αγγλικά που είναι η γλώσσα εργασίας του προγράμματος. Η 
κατασκευή του ερωτηματολογίου έγινε με google forms (Ερωτηματολόγιο SIFA, 2015) για να γίνει 
η συμπλήρωση ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα η συλλογή των απαντήσεων. Οι περισσότερες 
ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής τύπου Likert τετράβαθμης κλίμακας (Cohen, Manion & 
Morrison 2008) προκειμένου να “πάρουν θέση” οι μαθητές για τα θέματα, ενώ σε κάποιες 
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επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,05, αλλά εξετάστηκαν και περιπτώσεις που ήταν 
p=0,01.

5  Αποτελέσματα
Στην έρευνα συμμετείχαν 357 μαθητές από τις 5 χώρες, 95 ήταν από την Αυστρία (27%), 103 

από την Ελλάδα (29%), 53 από τη Νορβηγία (15%), 55 από την Πολωνία (15%) και 51 από τη
Σουηδία (14%). Οι ηλικίες ήταν κυρίως στο φάσμα 15-16 (194 μαθητές, 54%) και 17-18 (140 
μαθητές 39%). Τα αγόρια ήταν 173 (48%) και τα κορίτσια 184 (52%). Ενδιαφέρον παρουσίασε η 
απάντηση των μαθητών στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς το 37% 
δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά και το 57% πολλές φορές τη μέρα. Ακόμη μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για την αποτύπωση του προφίλ των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν οι 
απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου. Έτσι σε 
κατάλληλη ερώτηση απάντησαν ότι το χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία οι 52 (15%) για λιγότερο από 
1 ώρα, οι 117 (33%) από 1-2 ώρες, οι 81 (23%) 2-3 ώρες, οι 54 (15%) 3-4 ώρες και οι 53 (15%) για 
πάνω από 4 ώρες τη μέρα. Αντίστοιχα  χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επικοινωνία οι 52 (15%) 
για λιγότερο από 1 ώρα, οι 117 (33%) από 1-2 ώρες, οι 81 (23%) 2-3 ώρες, οι 54 (15%) 3-4 ώρες 
και οι 53 (15%) για πάνω από 4 ώρες τη μέρα. Ακόμη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εργασία 
(σχολική ή μελέτη) οι 99 (28%) για λιγότερο από 1 ώρα, οι 129 (36%) από 1-2 ώρες, οι 62 (17%) 
2-3 ώρες, οι 37 (10%) 3-4 ώρες και οι 30 (8%) για πάνω από 4 ώρες τη μέρα. Τέλος  
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αγορές οι 243 (68%) για λιγότερο από 1 ώρα, οι 70 (20%) από 1-2
ώρες, οι 33 (9%) 2-3 ώρες, οι 2 (1%) 3-4 ώρες και οι 9 (3%) για πάνω από 4 ώρες τη μέρα.

Κατά τη στατιστική ανάλυση φάνηκαν κάποιες βασικές διαφορές που έχουν να κάνουν με τη 
χώρα προέλευσης των μαθητών. Εξετάζοντας για παράδειγμα την απάντησή των μαθητών στην 
ερώτηση: “πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;”, καταγράφηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των 
χωρών και οι Σουηδοί μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πολύ πάνω από το μέσο όρο των 5 
χωρών,  κάπως περισσότερο οι Αυστριακοί και οι Νορβηγοί, στο μέσο όρο οι Πολωνοί και 
λιγότερο από όλους οι Έλληνες μαθητές (X2 =49.202, df=12, p=.000). Όσον αφορά το χρόνο 
χρήσης του διαδικτύου από τους μαθητές για ψυχαγωγία, είναι πολύ παραπάνω για Νορβηγία, στο 
μέσο όρο για Σουηδία και Ελλάδα και λιγότερο για τους Αυστριακούς και Πολωνούς (X2 =35.649, 
df=16, p=.003). Όσον αφορά το χρόνο χρήσης για επικοινωνία, είναι και πάλι πολύ παραπάνω για 
Νορβηγούς, κάπως παραπάνω για Έλληνες και Πολωνούς, στο μέσο όρο για Σουηδούς και 
λιγότερο για τους Αυστριακούς (X2 =50.055, df=16, p=.000). Όσον αφορά το χρόνο χρήσης για 
εργασία και μελέτη, είναι πολύ παραπάνω για Σουηδούς, κάπως παραπάνω για Νορβηγούς, κάπως 
λιγότερο για Έλληνες και πολύ λιγότερο για Πολωνούς (X2 =94.902, df=16, p=.000). Όσον αφορά 
το χρόνο χρήσης για αγορές, είναι πολύ παραπάνω για Έλληνες, κάπως λιγότερο για Νορβηγούς 
και πολύ λιγότερο για τους υπόλοιπους (X2 =45.930, df=16, p=.000). 

Κάποια χρήσιμα αποτελέσματα εξάγονται εξετάζοντας την επίδραση του φύλου των μαθητών 
(ως ανεξάρτητη μεταβλητή) στις απαντήσεις και τα αγόρια χρησιμοποιούν περισσότερο το 
διαδίκτυο απ’ ότι τα κορίτσια για ψυχαγωγία και παιχνίδια (X2 =10.292, df=4, p=.036), ενώ τα 
κορίτσια το χρησιμοποιούν περισσότερο για επικοινωνία και κοινωνικά δίκτυα από τ’ αγόρια (X2

=10.060, df=4, p=.039, Πίνακας 1 και Πίνακας 2). Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν σε 
μεγάλο βαθμό την ερμηνεία που είχε δοθεί στη συνάντηση της Αυστρίας (Χλαπάνης κ.α., υπό 
έκδοση) για τα αποτελέσματα της εκεί επιμέρους έρευνας.

5.1 Πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα
Προκειμένου να εξεταστεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είδους 

προβλήματα μπορεί να προκύψουν από τη λανθασμένη/υπερβολική χρήση του διαδικτύου, υπήρχε 
άμεση ερώτηση αλλά και επιμέρους ερωτήσεις για διαφορετικού τύπου προβλήματα. Υπήρχε 
διάσταση των απόψεων των μαθητών και προφανώς κάποια σύγχυση, καθώς ενώ 245 (69%) 
δήλωσαν ότι δε θεωρούν ότι προκαλούνται προβλήματα υγείας γι’ αυτό το λόγο, οι 279 (78%) 
δήλωσαν πως θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει σωματικά προβλήματα, οι 260 (73%) θεωρούν ότι 
μπορεί να προκαλέσει ψυχικού τύπου (πχ. στρες), οι 290 (81%) ότι μπορεί να προκαλέσει μείωση 
της ποιότητας της ζωής, ειδικότερα λόγω της έλλειψης ύπνου και οι 296 (83%) μείωση της 
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ποιότητας της ζωής λόγω της μη υγιεινής διατροφής και της έλλειψης άσκησης που συνδέονται με 
την υπερβολική χρήση του μέσου. Ακόμη εντοπίστηκαν ορισμένες ενδιαφέρουσες συσχετίσεις των 
απαντήσεων των μαθητών με βασικά τους χαρακτηριστικά (όπως χώρα προέλευσης, φύλο και 
ηλικία) ως ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Πίνακας 1:   Διασταύρωση αποτελεσμάτων: Φύλο μαθητή σε σχέση με την απάντηση για τη χρήση του διαδικτύου 
για κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνία.

Εξετάζοντας τη συνολική αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών και συγκρίνοντας τη με 
τη χώρα προέλευσης, φάνηκε ότι οι Αυστριακοί ήταν πιο ενήμεροι για τα προβλήματα αυτά, οι 
Σουηδοί, Νορβηγοί και Πολωνοί ήταν στο μέσο όρο, ενώ οι Έλληνες ήταν σαφώς λιγότερο 
ενημερωμένοι (X2 = 75.467, df=48, p=.007). Επίσης φάνηκε ότι τα κορίτσια ήταν πιο ενημερωμένα 
(έδιναν καλύτερες απαντήσεις) από τα αγόρια (X2 = 22.940, df=12, p=.028).

Πίνακας 2:   Αποτελέσματα Χ2 από το SPSS για τη συσχέτιση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

5.2 Δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα
Προκειμένου να εξεταστεί το ερευνητικό ερώτημα της αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας 

εξ’ αιτίας της χρήσης του διαδικτύου από τους  μαθητές, δόθηκαν προς απάντηση διαφορετικές 
ερωτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του κάθε προβλήματος. Ενδεικτικές σχετικές ερωτήσεις που 
αφορούσαν αμιγώς προβλήματα σωματικού τύπου ήταν:

1. Έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα με μέση/λαιμό εξ’ αιτίας υπερβολικής χρήσης 
ΗΥ/διαδικτύου;

2. Έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα μάτια/όρασή για τον ίδιο λόγο;
3. Έχετε αισθανθεί πονοκέφαλο για τον ίδιο λόγο;
Το συνολικό αποτέλεσμα από τις απαντήσεις των μαθητών ήταν μάλλον περισσότερο από 

αυτό που θα περίμενε κανείς λόγω των διφορούμενων προηγούμενων απαντήσεων τους. Σε ένα 
σημαντικό ποσοστό μαθητές των πέντε σχολείων βιώνουν περιστασιακά/συχνά καταστάσεις σαν 
αυτές που περιγράφονται στις παραπάνω ερωτήσεις. Ειδικότερα περιστασιακά απάντησε το 26% 
και συχνά το 5% στην ερώτηση 1, περιστασιακά το 25% και συχνά το 4% στην ερώτηση 2, 
αντίστοιχα το 26% και το 7% στην ερώτηση 3. Παρά το γεγονός ότι δε βρέθηκε κάποια σημαντική 
στατιστικά συσχέτιση των απαντήσεων με τη χώρα προέλευσης, φάνηκε ότι πιο πολλά κορίτσια 
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ποιότητας της ζωής λόγω της μη υγιεινής διατροφής και της έλλειψης άσκησης που συνδέονται με 
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Πίνακας 1:   Διασταύρωση αποτελεσμάτων: Φύλο μαθητή σε σχέση με την απάντηση για τη χρήση του διαδικτύου 
για κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνία.

Εξετάζοντας τη συνολική αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών και συγκρίνοντας τη με 
τη χώρα προέλευσης, φάνηκε ότι οι Αυστριακοί ήταν πιο ενήμεροι για τα προβλήματα αυτά, οι 
Σουηδοί, Νορβηγοί και Πολωνοί ήταν στο μέσο όρο, ενώ οι Έλληνες ήταν σαφώς λιγότερο 
ενημερωμένοι (X2 = 75.467, df=48, p=.007). Επίσης φάνηκε ότι τα κορίτσια ήταν πιο ενημερωμένα 
(έδιναν καλύτερες απαντήσεις) από τα αγόρια (X2 = 22.940, df=12, p=.028).

Πίνακας 2:   Αποτελέσματα Χ2 από το SPSS για τη συσχέτιση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

5.2 Δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα
Προκειμένου να εξεταστεί το ερευνητικό ερώτημα της αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας 

εξ’ αιτίας της χρήσης του διαδικτύου από τους  μαθητές, δόθηκαν προς απάντηση διαφορετικές 
ερωτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του κάθε προβλήματος. Ενδεικτικές σχετικές ερωτήσεις που 
αφορούσαν αμιγώς προβλήματα σωματικού τύπου ήταν:

1. Έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα με μέση/λαιμό εξ’ αιτίας υπερβολικής χρήσης 
ΗΥ/διαδικτύου;

2. Έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα μάτια/όρασή για τον ίδιο λόγο;
3. Έχετε αισθανθεί πονοκέφαλο για τον ίδιο λόγο;
Το συνολικό αποτέλεσμα από τις απαντήσεις των μαθητών ήταν μάλλον περισσότερο από 

αυτό που θα περίμενε κανείς λόγω των διφορούμενων προηγούμενων απαντήσεων τους. Σε ένα 
σημαντικό ποσοστό μαθητές των πέντε σχολείων βιώνουν περιστασιακά/συχνά καταστάσεις σαν 
αυτές που περιγράφονται στις παραπάνω ερωτήσεις. Ειδικότερα περιστασιακά απάντησε το 26% 
και συχνά το 5% στην ερώτηση 1, περιστασιακά το 25% και συχνά το 4% στην ερώτηση 2, 
αντίστοιχα το 26% και το 7% στην ερώτηση 3. Παρά το γεγονός ότι δε βρέθηκε κάποια σημαντική 
στατιστικά συσχέτιση των απαντήσεων με τη χώρα προέλευσης, φάνηκε ότι πιο πολλά κορίτσια 

παρά αγόρια δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους (X2 = 9.970, df=3, 
p=.019) και με πονοκεφάλους (X2 = 18.462, df=3, p=.000). 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούσαν προβλήματα πνευματικού/ψυχολογικού χαρακτήρα 
ήταν:

4. Έχετε νιώσει ποτέ μοναξιά εξ’ αιτίας υπερβολικής χρήσης ΗΥ/διαδικτύου;
5. Έχετε νιώσει ποτέ κατάθλιψη για τον ίδιο λόγο;

Περιστασιακά απάντησε το 14% και συχνά το 4% στην ερώτηση 4 και περιστασιακά το 8% 
και συχνά το 3% στην ερώτηση 5. Μέσα από την ανάλυση φάνηκε ακόμη ότι περισσότεροι 
Έλληνες μαθητές νιώθουν κατάθλιψη και λιγότεροι Αυστριακοί (X2 = 21.583, df=12, p=.042).

Ενδεικτικές σχετικές ερωτήσεις που αφορούσαν προβλήματα που σχετίζονται με την 
έλλειψη ύπνου ήταν:

6. Πόσο συχνά χάνετε ύπνο λόγω νυχτερινών logins;
7. Πόσο συχνά διακόπτεται ο ύπνος σας λόγω μηνυμάτων που έρχονται στο κινητό σας/ ΗΥ 

σας;
Περιστασιακά απάντησε το 25% και συχνά το 10% στην ερώτηση 6 και περιστασιακά το 

10% και συχνά το 9% στην ερώτηση 7. Μέσα από την ανάλυση φάνηκε ακόμη ότι περισσότεροι 
Νορβηγοί, Σουηδοί και Πολωνοί χάνουν τον ύπνο τους συχνά, λιγότεροι Έλληνες και ακόμη 
λιγότεροι Αυστριακοί (X2 = 22.864, df=12, p=.029). Επίσης πιο συχνά διακόπτεται ο ύπνος των 
Νορβηγών και Ελλήνων μαθητών, λιγότερο συχνά Σουηδών και των Πολωνών και ακόμη λιγότερο 
Αυστριακών (X2 = 75.467, df=48, p=.007). Ακόμη περισσότερο διακόπτεται ο ύπνος των 
κοριτσιών απ’ ότι των αγοριών (X2 = 8.410, df=3, p=.038).

Ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούσαν προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη 
άσκησης και τις λάθος διατροφικές συνήθειες ήταν:

8. Πόσο συχνά χάνετε γεύματα λόγω της ενασχόλησής σας με το διαδίκτυο/ΗΥ;
9. Πόσο συχνά τρώτε μη υγιεινές τροφές ενώ ασχολείστε με το διαδίκτυο/ΗΥ;
10. Πόσο συχνά επιλέγετε να ασχοληθείτε με το διαδίκτυο/ΗΥ αντί να αθληθείτε;
Περιστασιακά απάντησε το 7% και συχνά το 3% στην ερώτηση 8, περιστασιακά το 15% και 

συχνά το 6% στην ερώτηση 9 και περιστασιακά το 26% και συχνά το 12% στην ερώτηση 10. 
Μέσα από την ανάλυση φάνηκε ακόμη ότι περισσότεροι Έλληνες μαθητές χάνουν γεύματα

λόγω της ενασχόλησής τους με το διαδίκτυο, λιγότεροι Νορβηγοί, Σουηδοί και Πολωνοί και ακόμη 
λιγότεροι Αυστριακοί (X2 = 21.038, df=12, p=.050). Επίσης πιο συχνά τρώνε φαγητό κακής 
ποιότητας Νορβηγοί και Πολωνοί, λιγότεροι Έλληνες και ακόμη λιγότεροι Αυστριακοί (X2 =
29.316, df=12, p=.004).  

5.3 Τρίτο Ερευνητικό Ερώτημα
Προκειμένου να εξεταστεί το ερώτημα του κατά πόσο γνωρίζουν οι μαθητές ποιες είναι οι 

σωστές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα 
υγείας λόγω της λάνθασμένης/υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, κατασκευάστηκαν ερωτήσεις 
με επιλογές διάφορες απαντήσεις, από μερικώς και απολύτως σωστές, μέχρι απολύτως ή κάπως 
λάθος. Μια χαρακτηριστική ερώτηση ήταν η «Αν αντιλαμβανόσασταν ότι ένας φίλος σας 
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, ποια θα ήταν η 
πρώτη σας ενέργεια;» και πιθανές απαντήσεις ήταν «θα γελούσα», «θα μιλούσα μαζί του να δω αν 
αντιλαμβάνεται το πρόβλημα», «θα ζητούσα συμβουλή» κλπ. 
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Αξιολογώντας τις απαντήσεις των μαθητών φάνηκε ότι το 85% επιλέγει σωστές ενέργειες 
και δείχνει να γνωρίζει ποια είναι η σωστή αντίδραση για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων . 
Επιπλέον, εξετάζοντας πιθανές συσχετίσεις με ανεξάρτητες μεταβλητές φάνηκε ότι τα κορίτσια 
αποφασίζουν/επιλέγουν πιο σωστά από τα αγόρια (X2 = 16.280, df=8, p=.039) ενώ περισσότεροι 
Αυστριακοί και Σουηδοί επιλέγουν σωστά, λιγότεροι Έλληνες και Νορβηγοί και ακόμη λιγότεροι 
Πολωνοί (X2 = 90.328, df=28, p=.000).

6  Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν παραπάνω ήταν σε κάποιο βαθμό 

αναμενόμενα (αν λάβουμε υπόψη μας προηγούμενες έρευνες), αλλά υπήρχαν και ορισμένα που 
μάλλον δεν ήταν. Έγιναν προσπάθειες για ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών στις δύο 
συναντήσεις (κυρίως στη Νορβηγία), μελετώντας και συζητώντας με μαθητές και καθηγητές.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, περίπου 20-30% των ερωτηθέντων μαθητών δεν πιστεύει ότι 
προκαλούνται σημαντικά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το internet. Το 40% δείχνει να 
μπερδεύεται όσον αφορά τα διαφορετικά είδη προβλημάτων που μπορούν να συσχετιστούν με αυτή 
τη χρήση. Οι Αυστριακοί δείχνουν πιο ενημερωμένοι ενώ οι Έλληνες λιγότερο, τα κορίτσια 
απαντούν καλύτερα από τα αγόρια. Η ερμηνεία που δόθηκε μέσα από μελέτη και συζήτηση, ήταν 
ότι γενικά υπάρχει ελλιπής ενημέρωση, ενώ ειδικά στο σχολείο της Αυστρίας υλοποιούνται 
συστηματικά ενημερωτικές δράσεις που προφανώς έχουν αποτέλεσμα, ενώ τα κορίτσια μάλλον 
είναι πιο ώριμα σε αυτήν την ηλικία από τα αγόρια.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, περίπου 5% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει συχνά και 
περίπου 25% αντιμετωπίζει περιστασιακά προβλήματα υγείας σωματικής φύσης που σχετίζονται με 
τη λάνθασμένη/υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Περίπου 7% αντιμετωπίζει συχνά και περίπου 
15% αντιμετωπίζει περιστασιακά προβλήματα ψυχολογικής/πνευματικής/διανοητικής φύσης. 
Περίπου 5% υιοθετούν συχνά και περίπου 15% περιστασιακά κακές/λάθος διατροφικές συνήθειες 
και περίπου 12% προτιμούν τη χρήση διαδικτύου από την άσκηση συχνά και περίπου 26% το 
κάνουν περιστασιακά. Πάλι μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ότι συνήθειες και ενημέρωση έχουν 
κάνει πιο συνειδητοποιημένους χρήστες τους Αυστριακούς, οι Νορβηγοί έχουν προβλήματα που δε 
συνειδητοποιούν λόγω της συνεχούς χρήσης των συσκευών τους (πχ. κοιμούνται με αυτές και 
έχουν διαταραχές στον ύπνο) και ότι υπάρχουν παράγοντες όπως οι αποστάσεις, η απομόνωση και 
η δυσκολία στις μετακινήσεις (ειδικά στις Βόρειες χώρες) που αυξάνουν την ενασχόληση με το 
διαδίκτυο ή τις αγορές για τους Έλληνες μαθητές (από την Κω).

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, περίπου το 85% των μαθητών επιλέγει σωστές ενέργειες και 
δείχνει να γνωρίζει ποια είναι η σωστή αντίδραση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Φάνηκε 
ακόμη ότι τα κορίτσια αποφασίζουν/επιλέγουν πιο σωστά από τ’ αγόρια, ενώ περισσότεροι 
Αυστριακοί και Σουηδοί επιλέγουν σωστά, λιγότεροι Έλληνες και Νορβηγοί και ακόμη λιγότεροι 
Πολωνοί. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η επιμόρφωση των καθηγητών για ανάλογα θέματα 
και τρόπους αντιμετώπισης και αν υπάρχει πολιτική ενημέρωσης/εκπαίδευσης των μαθητών. 

Στην προσπάθεια που έγινε για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι παίζουν ρόλο 
παράγοντες όπως ο βαθμός διείσδυσης του διαδικτύου στην καθημερινή πρακτική και την 
εκπαίδευση, θέματα κουλτούρας και συνηθειών, ειδικές συνθήκες και πολιτικές που εφαρμόζονται 
στα σχολεία (όπως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ενημέρωση μαθητών), διαφορές μεταξύ των 
φύλων, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, κλπ. 

Η ανάλυση και τα αποτελέσματα αυτά είναι δεδομένο ότι βοηθούν στους άμεσους στόχους 
του προγράμματος SIFA προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις για τη μείωση των αρνητικών 
φαινομένων που συνδέονται με λανθασμένη/υπερβολική χρήση του διαδικτύου, τουλάχιστον για τα 
σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα 
μπορούσε να ωφεληθεί γενικότερα η εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε σχολείο που επιθυμεί να 
εφαρμόσει πολιτικές για την προστασία και την ενημέρωση των μαθητών του. Τέλος υπάρχει 
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συνεισφορά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού παρουσιάζονται πρόσφατα στοιχεία και 
αποτελέσματα για το θέμα από πέντε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου, για την οποία
δεν υπάρχουν πολλές έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία.
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