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Ερευνώντας και διερευνώντας το σχολικό 
εγχειρίδιο: Η μελέτη των εισαγωγικών 

σημειωμάτων των Κειμένων Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της  Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Ευαγγελία Αραβανή 

Τα  κουτάκια  που όταν ανοίγουν μπορούν να απελευθερώσουν 
δυνάμεις εξίσου αντιφατικές και ισχυρές με εκείνες της φύσης  

(Γ. Σεφέρης) 

1. Το Σχολικό εγχειρίδιο ως μέσο μάθησης και διδασκαλίας

Το σχολικό εγχειρίδιο συνιστά δομικό στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής 
(Καψάλης, & Θεοδώρου, 2002· Chambliss, & Calfee, 1998), καθώς είναι ένα 
από τα μέσα με τα οποία προσφέρεται η σχολική γνώση. Αποτελεί ένα εργα-
λείο μέσα από το οποίο ο μαθητής αντλεί πληροφορίες για ένα γνωστικό αντι-
κείμενο και του προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης της μάθησής του μέσα 
από ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητες (Pingel, 2010: 7-9). Πρόκειται για 
ένα μέσο διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο ακόμη και σήμερα, αφενός, θε-
ωρείται απαραίτητο από την πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού και των 
εκπαιδευτικών και, αφετέρου, ασκεί μια σειρά λειτουργιών, οι οποίες -μολο-
νότι περιορίζονται με τη συνεχώς αυξανόμενη διάδοση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας κατά τα τελευταία χρόνια (Morris-Babb, & 
Henderson, 2012: 149-150) - το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό στη σχολική 
εκπαίδευση (Johnsen, 1993). 

Ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι κεντρικός και συχνά έχει 
θέση αυθεντίας ως προς το γνωστικό αντικείμενο, αποτελώντας τη βάση για 
τη διδακτική καθοδήγηση (Μπονίδης, 2004α). Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί 
το χρησιμοποιούν, για να επιλέξουν και να δομήσουν τα θέματα της διδασκα-
λίας τους (Van Eijck, & Roth, 2008), να διαμορφώσουν και να οργανώσουν 
την ύλη και να διαφοροποιήσουν τη σχολική εργασία με διαφορετικά κείμε-
να και ασκήσεις για κάθε μαθητή ή ομάδες μαθητών (Καψάλης, & Χαραλά-
μπους, 2007). Παράλληλα, το σχολικό εγχειρίδιο πληροφορεί και ενημερώνει 
τον μαθητή για μια γνωστική περιοχή και οριοθετεί το περιεχόμενο του μαθή-
ματος, όπως αυτό ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, με τη χρήση κείμενου, 
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εικόνων, σχεδιαγραμμάτων ή γραφικών παραστάσεων (Ξωχέλλης, 2005· Σαλ-
βαράς, & Σαλβαρά, 2009). Επίσης, προάγει την κοινωνικοποίηση των μαθη-
τών και τους παροτρύνει, αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον τους  για το μάθημα 
και ενισχύοντας τη δια βίου μάθηση (Mikk, 2000). Είναι αυτό που ενθαρρύνει 
την αυτοαξιολόγηση των μαθητών με ποιοτικές μεθόδους αξιολόγησης που 
αποβλέπουν στην απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσης με τη χρήση εναλλα-
κτικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων (Καψάλης, & Χαραλάμπους, 1995). 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι μετασχηματίζει την πληροφορία, 
εφόσον δεν αποτελεί απλή συλλογή κειμένων αλλά τα κείμενα που περιέχει 
είναι συστηματοποιημένα και προσαρμοσμένα στους στόχους και τις συνθή-
κες μάθησης (Carpenter, Bullock, & Potter, 2006). Σε αυτό συντελεί και το 
γεγονός ότι συστηματοποιεί και οργανώνει την πληροφορία με την προσθή-
κη νέου εκπαιδευτικού υλικού και διαφοροποιεί τη μάθηση, εφόσον προάγει 
δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, 
διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση και την ανάπτυξη των γνωστικών στρα-
τηγικών (Berkeley, King, Vilbas, & Conklin, 2016). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να λειτουργεί ως εργαλείο απόκτησης πολιτισμικής και πολιτικής συνείδησης 
(Mikk, 2000) κριτικά και γνωστικά προσδιοριζόμενης και εν τέλει να υποστη-
ρίζει τη γνωσιακή, μαθησιακή, διδακτική και κοινωνικοποιητική διάσταση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2006). Άλλωστε, όπως έχει απο-
δειχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και σχολικών εγ-
χειριδίων έχει μεγάλη σημασία για ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης 
(Peacock, & Cleghorn, 2004).

2. Το Σχολικό εγχειρίδιο ως η άλλη «όψη» του Προγράμματος Σπουδών

«Η ιδιαιτερότητα του σχολικού εγχειριδίου, ως προσδιοριστικού εργαλείου της 
διδακτικής διαδικασίας» (Σπανός, 2004: 185) έγκειται στο γεγονός ότι απη-
χεί προθέσεις και στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο αποτελεί 
έκφραση παιδαγωγικού λόγου, πολιτισμικά και ιδεολογικά προσδιορισμένου 
(Τσοπάνογλου, 2000· Moore, 2000).  Πρόκειται για το διαμεσολαβητικό μέσο 
ανάμεσα στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών και τους φορείς της διδακτικής 
διαδικασίας (Golding, 2014). Είναι, δηλαδή, η επίσημη ερμηνεία του Προ-
γράμματος Σπουδών μέσα από την οποία καθορίζεται η ποιότητα και η απο-
τελεσματικότητα της διδασκαλίας (Καψάλης, & Χαραλάμπους, 2008).  Σε όλη 
αυτή τη διαδικασία το σχολικό εγχειρίδιο είναι ένα μέσο «μετάφρασης» του 
Αναλυτικού Προγράμματος στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς «τα περιεχόμε-
να διδασκαλίας, τα κείμενα, οι προτεινόμενες δραστηριότητες, οι ασκήσεις, οι 
εικόνες συγκεκριμενοποιούν τις γενικόλογες και δεοντολογικές διατυπώσεις 
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του και ενισχύουν την πραγματοποίησή τους (ensure the program realization)» 
(Cristea, 2004: 300).

Έτσι, αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς τόσο για τον εκπαιδευτικό 
όσο και για τον μαθητή, συνιστώντας το βασικό όργανο υλοποίησης του Ανα-
λυτικού Προγράμματος (Καψάλης, & Χαραλάμπους, 2008· Lemoni, Stamou, 
& Stamou, 2011), έχοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού εκ των προτέρων 
υπόκειται σε πολλούς περιορισμούς και διαμεσολαβήσεις (Βέικου, 2001: 65). 
Επομένως, Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο αποτελούν τις δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος (Lebrun, 2006: 75) και, υπό την έννοια αυτή, από 
κοινού με το Αναλυτικό Πρόγραμμα «αποτελεί και το σχολικό εγχειρίδιο τη 
θεωρητική βάση, το σημείο έναρξης αλλά και την πηγή «έμπνευσης» της δι-
δακτικής διαδικασίας, που οδηγεί και στοχεύει στη μάθηση» (Σπανός, 1991: 
384). Ως εκ τούτου, ο σημαντικότερος ρόλος του είναι να διαμορφώνει στους 
μαθητές κίνητρα για την ουσιαστική εμπλοκή τους σ’ αυτή.

3. Σχολικό εγχειρίδιο και ερευνητικές πρακτικές

Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζουν τα σχολικά και τα διδακτικά εγχειρίδια  
(α) στο γνωσιακό περιεχόμενο της διδασκαλίας, (β) στη μορφή της διδασκαλίας, 
(γ) στη διαδικασία της μάθησης και (δ) στην ιδεολογική κοινωνικοποίηση (στά-
σεις, αξίες, ιδεολογία) των μαθητών (Lebrun et al., 2002), η επισκόπηση της βι-
βλιογραφίας έχει δείξει ότι υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ανάλυσή 
τους αποτελεί μια σύνθετη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία, σύμφωνα 
με την οποία το σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι ως ένα προ-
κατασκευασμένο επιστημονικό σύγγραμμα, αλλά ως ένα σύνθετο παιδαγωγικό 
κείμενο (Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτης, & Χρηστίδου, 2002).  Έτσι, 
τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο συστη-
ματικής μελέτης μεμονωμένων ερευνητών, ειδικών ιδρυμάτων, όπως το Georg 
Eckert, αλλά και διεθνών οργανισμών, όπως είναι η Unesco (Καψάλης, & Χα-
ραλάμπους, 1995: 201-223· Μπονίδης, 2004α: 17-31). Για τη μελέτη των σχο-
λικών εγχειριδίων, μάλιστα, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές μέθοδοι που 
συνήθως προσεγγίζουν είτε τη γνωσιακή, είτε τη διδακτική, είτε τη μαθησιακή, 
είτε την κοινωνικοποιητική και ιδεολογική λειτουργία, ενώ σπανιότερα επιχει-
ρείται η συνολική μελέτη και των τεσσάρων λειτουργιών τους (Ματσαγγούρας, 
2004).  Οι  κυριότερες από τις μεθόδους αυτές είναι οι εξής: η ερμηνευτική μέ-
θοδος, η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η 
κριτική ανάλυση λόγου και η ανάλυση του εγχειριδίου ως πολυτροπικού μέσου. 

Ως εκ τούτου η μελέτη της βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι οι περισσότερες 
έρευνες σχετικά με το σχολικό εγχειρίδιο εστιάζουν σε συγκεκριμένα πεδία, 
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όπως στη μελέτη του περιεχομένου (Κο, 2014· Morgan, 2008), στις κοινω-
νικές και ιδεολογικές αναπαραστάσεις που περιέχει (Φραγκουδάκη, 1993· 
Lee, Kang-Young, 2009), στην εικονογράφηση (Ασωνίτης, 2002· Γρόσδος, 
2008), στον τρόπο προβολής της σχέσης μεταξύ επιστημονικής και σχολικής 
γνώσης (Κουλαϊδής, & Τσατσαρώνη, 2002), στη σχέση του με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (Ferreira, & Morais, 2014· Su, Ya-Chen, 2006), στην 
αξιολόγηση των ερωτήσεων-εργασιών που περιέχει (Boers, Dang, & Strong, 
2017· Mishra, 2015· Αραβανή, 2009), στην ψυχοπαιδαγωγική του λειτουργία 
(Κουλουμπαρίτση, 2005).

4. Η έρευνα

4.1 Σκοπός και ειδικοί στόχοι της έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη 
μελέτη των Σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνά-
σιο. Συγκεκριμένα, ερευνητικό πεδίο είναι τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Στηριζόμενη και στην έρευνα που έχει διεξα-
χθεί σχετικά με τη μελέτη του Σχολικού εγχειριδίου της Λογοτεχνίας της Α΄ 
Γυμνασίου (Αραβανή, 2009) θέτει ως ειδικότερους στόχους:

α) την ανάλυση του περιεχομένου των εισαγωγικών σημειωμάτων: ως κεί-
μενων που δίνουν απλές πληροφορίες στον διδάσκοντα ή μεθοδολογικά εργα-
λεία της διδακτικής πράξης.

β) τη συγκριτική εξέταση των εισαγωγικών σημειωμάτων των δύο εγχει-
ριδίων: πόσο και πώς ανταποκρίνονται στη διαφορετική αντιμετώπιση των 
περιεχομένων σε κάθε τάξη, καθώς για τη Β΄ τάξη προτείνεται η θεματική δι-
άταξη της ύλης και για την Γ΄ τάξη προτείνεται η ιστορική διάταξη της ύλης, 
σύμφωνα με το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, (2003: 6-7).  

4.2 Παρουσίαση Σχολικών εγχειριδίων Λογοτεχνίας

Προβαίνοντας σε μια σύντομη παρουσίαση των εγχειριδίων της Λογοτεχνίας 
του Γυμνασίου παρατηρούμε ότι τα περιεχόµενα διατάσσονται στην Α΄ και 
Β΄ τάξη σε 10-15 θεµατικές ενότητες µε κέντρο τον άνθρωπο σε σχέση µε τη 
φύση, την κοινωνική ζωή, την παράδοση, την εθνική φυσιογνωµία, την ιστο-
ρική συνέχεια, τα σύγχρονα προβλήµατα, τον αγώνα για τη ζωή, τις µεγάλες 
αξίες, την αγάπη, τη φιλία και άλλα θέµατα σχετικά µε τα ενδιαφέροντα της 
ηλικίας των µαθητών. Αυτό συμβαδίζει και με τη θεματική οργάνωση που προ-
τείνεται στο Π.Σ. : «Με τη θεµατική οργάνωση επικεντρώνεται η προσοχή σ’ 
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ένα θέµα και στις πιθανές παραλλαγές του, µέσα από κείµενα διαφορετικών 
εποχών, συγγραφέων, γλώσσας ή και είδους. Η οργάνωση αυτή εξυπηρετεί ει-
δικούς στόχους, όπως π.χ.: - να κατανοήσουν οι µαθητές τη σηµασία που έχει 
κάποιο θέµα (ιστορικό, κοινωνικό, µυθολογικό κ.ά.) για τους ανθρώπους µιας 
εποχής ή ενός πολιτισµού, - να διαπιστώσουν τις αναλογίες ή τις διαφορές στη 
διαπραγµάτευση από τους διάφορους συγγραφείς, και να προσπαθήσουν, πιθα-
νώς, να τις αιτιολογήσουν, - να αναγνωρίσουν τη συνέχεια κάποιων θεµάτων 
µέσα στο χρόνο και να ανιχνεύσουν τη δυναµική της επιβίωσής τους» (2003: 
76). Στην Γ΄ τάξη, ενδείκνυται ιστορική - γραµµατολογική διάταξη των κειµέ-
νων σε συνδυασµό µε την ειδολογική κατάταξη και µε έµφαση σε µεγάλους 
σταθµούς της γραµµατείας µας (δημοτικά τραγούδια, κρητική λογοτεχνία, 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός μέχρι και τη μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτε-
χνία). Ανθολογούνται λογοτεχνικά κείµενα, ποιητικά και πεζά, θεατρικά, λαο-
γραφικά και παραµύθια, που επιλέγονται για τη λογοτεχνικότητά τους, για το 
περιεχόµενο και τη συµβατότητα µε την αντιληπτική ικανότητα των µαθητών 
κατά τάξη. Τέλος, τα σχολικά εγχειρίδια έχουν την εξής δομή:

• Αρχικό εισαγωγικό σημείωμα που αναφέρεται στην αντίστοιχη θεμα-
τική ενότητα

• Εισαγωγικό σημείωμα που αφορά στο λογοτεχνικό κείμενο
• Λογοτεχνικό κείμενο- ποίημα
• Ερωτήσεις- εργασίες
• Διαθεματικές εργασίες
• Βιογραφικό σημείωμα συγγραφέων- ποιητών

4.3 Μεθοδολογία έρευνας

Ως προς τη μεθοδολογία, αξιοποιείται η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου 
(Berelson, 1952· Holsti, 1968· Krippendorff, 2004· Στογαννίδης, 2014)  για 
τη μελέτη των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και των εισαγωγικών σημειωμάτων με μονάδα 
καταγραφής το θέμα.

4.4 Αποτελέσματα - Κατηγορίες

Από την ανάλυση περιεχομένου των 136 εισαγωγικών σημειωμάτων προέκυ-
ψαν οι εξής κατηγορίες για κάθε σχολικό εγχειρίδιο ξεχωριστά, όπως φαίνε-
ται στον Πίνακα 1 και 2 και στη συγκριτική τους παρουσίαση, όπως δηλώνε-
ται στον Πίνακα 3: 
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Πίνακας 1

Πίνακας 2
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Συγκριτικός Πίνακας 3

4.4 Διαπιστώσεις - Σχολιασμός

Η πληροφορία για το «λογοτεχνικό είδος» κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό και 
στα δύο σχολικά εγχειρίδια, πράγμα που σημαίνει ότι εμφανίζεται σε όλα τα 
εισαγωγικά σημειώματα. Η γνώση του λογοτεχνικού είδους (ποίημα, δοκίμιο, 
μυθιστόρημα, διήγημα, επιστολή, παραμύθι) αναδεικνύεται σημαντική για την 
παραιτέρω αξιοποίησή του από τον διδάσκοντα και την ερμηνευτική προσέγ-
γιση του αποσπάσματος από τον μαθητή.

Στη δεύτερη θέση έρχονται «οι πληροφορίες για το έργο», καθώς και «η χρο-
νολογία έκδοσης» με ένα μικρό προβάδισμα στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου (97%), 
πράγμα που διευκολύνει τους μαθητές να εντάξουν το απόσπασμα σε ιστορικό και 
χρονολογικό πλαίσιο, απαραίτητο για την ερμηνεία του, ειδικά στην περίπτωση 
της ιστορικής οργάνωσης, που στόχος είναι να διαφανούν οι ποικίλες ιδεολογικές 
τάσεις και αισθητικές επιλογές που σχετίζονται µε το γενικότερο κλίµα της εποχής, 
όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών: «Μέσα από 
τη συνεξέταση αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών κειµένων µιας συγκεκριµένης 
ιστορικής περιόδου διαφαίνονται οι ποικίλες ιδεολογικές τάσεις και αισθητικές 
επιλογές που σχετίζονται µε το γενικότερο κλίµα της εποχής. Οι ειδικοί στόχοι 
που εξυπηρετεί µια τέτοια οργάνωση των κειµένων είναι: - ο προσδιορισµός των 
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πολιτιστικών χαρακτηριστικών µιας εποχής και η σύνδεσή τους µε το γενικότερο 
ιδεολογικό πλαίσιο, - η αναγνώριση των αισθητικών προτιµήσεων της εποχής και 
η αιτιολόγησή τους µε βάση ιστορικά στοιχεία, - η συνειδητοποίηση της συνέχειας 
µέσα στο πλαίσιο της παράδοσης και της αλλαγής» (Π. Σ. 2003: 76). Ενδεικτικά: 

«Το χρονικό του Παναγή Σκουζέ (1777-1847) γράφτηκε στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1840 και ιστορεί τα πάθη του ίδιου, της οικογένειάς του, αλλά και των 
άλλων Αθηναίων, την περίοδο που τυραννούσε την πόλη ο χατζή- Αλής Χασέ-
κης, από το 1772 ως το 1796. Η επιδημία της πανούκλας, ο ξαφνικός θάνατος 
της μάνας του και η πτώχευση του πατέρα του έκαναν τον εντεκάχρονο Παναγή 
να διακόψη οριστικά τις σπουδές του και να βρεθεί κρατούμενος στη φυλακή....» 
(Παναγής Σκουζές, Ο βίος μου, Γ΄ Γυμνασίου)

Έπονται στην τρίτη κατά σειρά θέση «οι πληροφορίες για την ευρύτερη θε-
ματολογία του έργου», ενώ στην τέταρτη για «το περιεχόμενο του συγκεκρι-
μένου αποσπάσματος» με ένα μικρό προβάδισμα στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασί-
ου (65,7%) και (85,1%) αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ότι δίνεται, κυρίως, στις 
περιπτώσεις δυσκολίας κατανόησης του περιεχομένου από τους μαθητές. Έχει 
υποστηρικτικό και διευκολυντικό ρόλο. Ενδεικτικά: 

«Το μυθιστόρημα της Αξιώτη Εικοστός αιώνας (1946) αποτυπώνει τις εθνι-
κές περιπέτειες από το 1916 ως το 1946, μέσα από τη ζωή της κεντρικής ηρω-
ίδας, Πολυξένης. Στο παρακάτω απόσπασμα τα βιώματα της Πολυξένης είναι 
στενά συνδεδεμένα με την εποχή, το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και την 
Αντίσταση, στην οποία μετέχει ενεργά, διακινώντας παράνομο Τύπο....» (Μέλ-
πω Αξιώτη, Από δόξα και θάνατο, Β΄ Γυμνασίου)

Διαφοροποίηση μεταξύ των εγχειριδίων διακρίνεται στην πέμπτη κατηγο-
ρία «κειμενική αξία- σημασία». Τα εισαγωγικά σημειώματα στο βιβλίο της Γ΄ 
Γυμνασίου (22,7%) αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντικότητα των 
ανθολογημένων λογοτεχνικών κειμένων, στην ιδιαίτερη πολιτιστική τους αξία 
για την ιστορική και λογοτεχνική μας παράδοση. Ενδεικτικά:

«Ο Θούριος του Ρήγα είναι ο πιο διαδεδομένος προεπαναστατικός πατριω-
τικός ύμνος. Στους σαράντα πρώτους στίχους του εξαίρεται η ιδέα της ελεύθε-
ρης ζωής και αντηχεί το προσκλητήριο της επανάστασης σε όλους τους βαλκα-
νικούς λαούς και ιδιαίτερα στους Έλληνες, οι οποίοι δεσμεύονται με ιερό όρκο 
ότι θα αγωνιστούν, για να ελευθερώσουν το σκλαβωμένο γένος τους.» (Ρήγας 
Βελεστινλής, Θούριος, Γ΄ Γυμνασίου)

«Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη γράφτηκαν από το 1829 ως το 
1850, αλλά εκδόθηκαν πολύ αργότερα, ενώ το κύρος του έργου ως τεκμηρίου 
εθνικής αυτογνωσίας και παράλληλα ως πεζογραφικού επιτεύγματος κατοχυρώ-
θηκε στα μέσα του εικοστού αιώνα...» (Γιάννης Μακρυγιάννης, Απομνημονεύ-
ματα, Γ΄ Γυμνασίου)
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Τέλος, η μεγαλύτερη διαφορά φαίνεται στην κατηγορία «έμμεση διδακτική οδη-
γία», όπου το προβάδισμα δίνεται στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου (56,1%). Φάνηκε 
ότι τα εισαγωγικά σημειώματα παρέχουν περισσότερες διδακτικές- ερμηνευτικές 
κατευθύνσεις και λειτουργούν ως μεθοδολογικά εργαλεία για τον διδάσκοντα, 
πράγμα που διευκολύνει μεν τη διδακτική πράξη, δημιουργεί δυσχέρειες, όμως, 
στη δυνατότητα της ανοικτής λογοτεχνικής ανάγνωσης και πολλαπλής ερμηνείας- 
πρόσληψης. Ιδιαίτερα, αυτό εμφανίζεται στα εισαγωγικά σημειώματα των ποιη-
μάτων, ίσως λόγω του συμβολικού τους χαρακτήρα και της δυσκολίας που προκύ-
πτει από την ιδιαιτερότητα της συνυποδηλωτικής ποιητικής γραφής. Ενδεικτικά: 

«Στις έξι πρώτες στροφές από την ωδή «Εις Πάργαν», που έγραψε ο Κάλβος 
με αφορμή την παράδοση της Πάργας, περιέχονται τα βασικά γνωρίσματα της 
καλβικής ποίησης: θέμα εμπνευσμένο από τους εθνικούς αγώνες, υψηλός τόνος, 
κλασική αισθητική, αρχαιοπρεπής γλώσσα και ρητορικά σχήματα. Η ωδή περι-
έχεται στη συλλογή Λύρα (1824) και ανθολογείται εδώ με την πρωτότυπη ορθο-
γραφική της μορφή.» (Ανδρέας Κάλβος, Εις Πάργαν, Γ΄ Γυμνασίου)

«Η επίδραση της ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση της νεοελληνικής 
ταυτότητας είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς λογοτέχνες και στοχα-
στές. Ο Γ. Ρίτσος σε μια συμβολική αναπαράσταση της ιστορικής συνέχειας ανά-
μεσα στον αρχαίο και το νέο ελληνισμό, τοποθετεί ένα νέο Έλληνα στο κέντρο 
ενός αρχαίου θεάτρου και συσχετίζει την κραυγή εκείνου με την αιώνια αντή-
χηση του διθυράμβου. Το ποίημα ανήκει στη συλλογή Μαρτυρίες Α΄ (1963)». 
(Γιάννης Ρίτσος, Αρχαίο Θέατρο, Γ΄ Γυμνασίου)

5. Συμπεράσματα - Προβληματισμοί

Τα ευρήματα που προέκυψαν από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων με ση-
μείο αναφοράς τα εισαγωγικά τους σημειώματα σε συσχετισμό με τη σκοποθε-
σία του μαθήματος της λογοτεχνίας επιτρέπουν τη διατύπωση της άποψης ότι:

• Τα εισαγωγικά σημειώματα στα σχολικά βιβλία της Λογοτεχνίας και των 
δύο τάξεων λειτουργούν κυρίως ως κείμενα που απλά παρέχουν πληρο-
φορίες στον εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση στον μαθητή σχετικά με το 
κείμενο (απόσπασμα- διήγημα- ποίημα) που ακολουθεί. Το συμπέρασμα 
της έρευνας συνάδει και με την έρευνα περί των εισαγωγικών σημειωμά-
των του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου (Αραβανή, 2009: 190).  

• Είναι μέρος του ευρύτερου περικειμένου (paratext), «ενός συνόλου σημείων 
που παρουσιάζουν, πλαισιώνουν, απομονώνουν, εισάγουν, διακόπτουν ή 
κλείνουν ένα δεδομένο κείμενο» (Delcroix, & Hallyn, 2000: 237), τα οποία 
«αποτελούν προνομιούχο χώρο της πραγματολογικής διάστασης του έρ-
γου, δηλαδή της δράσης του πάνω στον αναγνώστη» (Genette, 1997: 9). 



Ευαγγελία Αραβανή 

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

20

• Οι μεθοδολογικές- διδακτικές κατευθύνσεις προς τον εκπαιδευτικό, κα-
θώς και τα διευκολυντικά στοιχεία για την πρόσληψη και ερμηνεία του 
κειμένου είναι σε σημαντικό βαθμό περιορισμένα και αρκετά επιλεκτικά 
με μια κάπως παρεμβατική διάσταση- κατεύθυνση στο ζήτημα της ανα-
γνωστικής ερμηνείας και πρόσληψης. Μήπως, όμως, έπρεπε να συμβάλ-
λουν πιο καίρια στο ζήτημα αυτό;

• Ο τρόπος παρουσίασης των εξωκειμενικών πληροφοριών μέσω των εισα-
γωγικών σημειωμάτων δεν φαίνεται να προκαλεί το αναγνωστικό ενδια-
φέρον των μαθητών. Μήπως η απλή καταγραφή πληροφοριακού τύπου 
στοιχείων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από πιο σύγχρονες μορφές 
παρουσίασης μέσω διαγραμμάτων, εννοιολογικών χαρτών ή διερευνητι-
κών ερωτήσεων, ώστε να αποτελούν ένα ακόμη κίνητρο για έρευνα και 
προσωπική ενασχόληση;

• Η στάση των εκπαιδευτικών προς τα εισαγωγικά σημειώματα αποτελεί 
πρόταση για περαιτέρω έρευνα, με δεδομένο ότι έχει διαφανεί πως σε 
ποσοστό 95% τα αξιοποιούν «πολύ» ή «αρκετά», προκειμένου να διευ-
κολυνθεί η πρόσληψη του κειμένου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια από 
τα στοιχεία τους (πληροφοριακά ή μεθοδολογικά) αξιοποιούν περισσό-
τερο (Αργυροπούλου, 2009). Μήπως το ποσοστό αυτό υποδηλώνει την 
έμφαση στο «τι» των κειμένων και όχι στη «διάδραση» των μαθητών με 
το κείμενο (Iser, 1980) στη διδακτική πράξη;

6. Εν κατακλείδι

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και 
παράγωγο της εκπαιδευτικής πολιτικής, των Αναλυτικών Προγραμμάτων και 
της στοχοθεσίας τους. Η λογοτεχνία, όμως, ως αντικείμενο διδασκαλίας, δεν 
συνδέεται με τη χρησιμότητα και την ανάγκη. Δεν συγκροτείται από ένα σύ-
νολο δεδομένων, που η διδασκαλία τα επιλέγει και τα οργανώνει με σκοπό να 
τα κάνει προσιτά (Φρυδάκη, 2003).  Γιατί, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι 
αυτή που μπορεί να μετατρέψει τη διαδικασία παθητικής πρόσληψης της γνώ-
σης σε μια διαδικασία ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών και δημιουργι-
κής έκφρασης της προσωπικότητάς τους (Αραβανή, 2012). «Ξυπνάει τη θέα 
του ευρύτερου κόσμου, τον συλλαμβάνει στην πολυπλοκότητα και τη συνθε-
τότητά του, συμβάλλει να έρθουμε σε επαφή με αυτόν, καθώς έχουμε μείνει 
στη μοναξιά του ξεκομμένου ατομικού εαυτού μας» (Αραβανή, 2007: 821). 
«Η Λογοτεχνία δεν προβάλλεται πια για τη Λογοτεχνία την ίδια αλλά για τους 
αναγνώστες-μαθητές που αντιλαμβάνονται τη σημασία της για τους εαυτούς 
τους και μπορούν να προχωρήσουν μακριά από κυρίαρχα κοινωνικά και πολι-
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τισμικά στερεότυπα στη δια-μόρφωση μιας νέας υποκειμενικότητας, διευρυ-
μένης και βασισμένης σε μια συνείδηση διαπολιτισμική» (Πασχαλίδης, 1999: 
320-22). Έτσι ο μαθητής- αναγνώστης «μπορεί πλέον να προχωράει σε μια 
αυτόνομη και αμεσότερα προσωπική ανάγνωση της λογοτεχνίας απαλλαγμέ-
νος από προκαταλήψεις» (Μαλαφάντης, 2001: 33).

Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε σχολικά εγχειρίδια και Προγράμματα Σπουδών 
που μέσα από την κατάλληλη επιλογή λογοτεχνικών κειμένων, την ποιότητα 
των εισαγωγικών σημειωμάτων και των δραστηριοτήτων να οδηγούν αποτε-
λεσματικά προς αυτές τις σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις. 
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Abstract

This research focuses on the study of the Schoolbooks of the High School in 
the Literature Course. In particular, the field of research is the textbooks of B΄ 
and C΄ of High school. It sets out the following specific objectives: a) to ana-
lyze the content of the introductory notes: as texts giving simple information 
to the teacher or methodological tools of the didactic act; and b) to compare 
the introductory notes of the two textbooks: how they respond to the different 
treatment of the content in each class (thematic and historical matter layout). 
From the content analysis and the resulting categories it appeared that the in-
troductory notes of the textbooks are used as texts that simply provide some 
information to the teacher and the student about the literature texts and to a 
lesser extent as teaching and methodological guidance tools with reference to 
the special nature of the course of Literature.
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Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: 
Η αναπαραγωγή της κουλτούρας τους και 

τα καινοτομικά τους στοιχεία

Αφροδίτη Βεργίδου, Αμαλία A. Υφαντή 

Εισαγωγή

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα, το 1997, 
και το πρώτο ΣΔΕ λειτούργησε το έτος 2000. Με κριτήριο το θεσμικό τους 
πλαίσιο, η λειτουργία τους από το 2000 έως το 2015 διακρίνεται σε τρεις φά-
σεις. Κατά την αρχική, πιλοτική/πειραματική φάση, λειτούργησαν πέντε (5) 
ΣΔΕ, χωρίς να υπάρχει κάποιο ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Στη φάση αυτή, καθι-
ερώθηκαν σημαντικές εκπαιδευτικές καινοτομίες, οπότε συγκροτήθηκε η ιδι-
αίτερη κουλτούρα των ΣΔΕ, η οποία τα διαφοροποίησε από τα σχολεία ανα-
φοράς, δηλαδή τα σχολεία του 1ου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Από-
φασης, το 2003, με βάση την οποία θεσμοθετήθηκε ο τρόπος οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΣΔΕ.

Στην επόμενη φάση, ο αριθμός των ΣΔΕ σχεδόν δεκαπλασιάστηκε. Παρ’ 
όλη τη μεγάλη αύξηση του αριθμού τους, την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας 
και την αντικατάσταση των προσώπων που είχαν θέσεις ευθύνης σε κεντρικό 
επίπεδο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, η συλλογική κουλτούρα των ΣΔΕ 
αναπαρήχθη, ενώ τα καινοτομικά χαρακτηριστικά των ΣΔΕ παρέμειναν ισχυ-
ρά με την πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. 

Το 2008, το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΔΕ άλλαξε, με 
νέα Υπουργική Απόφαση, με στόχο την προσαρμογή τους στα σχολεία αναφοράς.

Για την αντιμετώπιση της πολιτικής αυτής, που αποσκοπούσε στην συρ-
ρίκνωση των καινοτομικών στοιχείων και στην προσαρμογή των ΣΔΕ στον 
τρόπο λειτουργίας των σχολείων αναφοράς, οι διευθυντές/τριες των ΣΔΕ και 
οι διδάσκοντες/διδάσκουσες κινητοποιήθηκαν συλλογικά, με διαμαρτυρίες και 
καταγγελίες για τις επιχειρούμενες αλλαγές. Σ’ αυτήν την τρίτη φάση λειτουρ-
γίας των ΣΔΕ, το διακύβευμα ήταν ο βαθμός αναπαραγωγής της κουλτούρας 
τους, που είχε ήδη διαμορφωθεί κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις.

Στην εργασία αυτή, θα αναφερθούμε αρχικά στη δημιουργία και στην εξέ-
λιξη του θεσμού των ΣΔΕ. Ειδικότερα, περιγράφονται η εξέλιξη του θεσμικού 
πλαισίου και οι διαδοχικές φάσεις λειτουργίας των ΣΔΕ. Επίσης, καταγράφο-
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νται ο αριθμός των ΣΔΕ κατ’ έτος και τα καινοτομικά τους στοιχεία, τα οποία 
συγκροτούν τη συλλογική κουλτούρα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της λει-
τουργίας του θεσμού. Στη συνέχεια, εξετάζονται η έννοια, οι προϋποθέσεις 
καθώς και τα χαρακτηριστικά της σχολικής κουλτούρας, που αποτελούν τις 
κατηγορίες με βάση τις οποίες αναλύουμε το πραγματολογικό υλικό της πα-
ρούσας εργασίας. Ακολουθεί η αναφορά μας στη μεθοδολογία της έρευνας και 
διατυπώνεται το βασικό ερευνητικό μας ερώτημα. Έπονται η ανάλυση των δε-
δομένων, η συζήτηση και τα συμπεράσματα της εργασίας.

Η ίδρυση και εξέλιξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) περιλαμβανόταν στην πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, που εκδόθηκε το 1995 (έτος έκδοσης στην ελληνική γλώσσα: 
1996). Εντάχθηκε στο γενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφερό-
ταν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τα Σχολεία Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η ιδέα είναι απλή: να 
προσφερθεί στους νέους που έχουν αποκλειστεί από το σύστημα […] η ευκαιρία 
για τις καλύτερες δυνατές καταρτίσεις και την καλύτερη δυνατή πλαισίωση για 
να τους ξαναδοθεί αυτοπεποίθηση.» (1996: 67).

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετήθηκε στην Ελλάδα από την 
τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με το άρθρο 5 του Νόμου 
2525/1997 (ΦΕΚ 188/23-9-1977 τόμ. Α΄). Ειδικότερα, το ανωτέρω άρθρο πε-
ριελάμβανε τα ακόλουθα:

• προέβλεπε τη φοίτηση νέων άνω των 18 ετών χωρίς όριο ηλικίας,
• ανέθετε την αρμοδιότητα για την ίδρυση των ΣΔΕ στο Ινστιτούτο Δι-

αρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) σε συνεργασία με τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),

• προέβλεπε την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• καθιέρωνε να χορηγείται στους αποφοίτους απολυτήριο γυμνασίου,
• προέβλεπε να είναι η εκπαίδευση ταχύρρυθμη, οπότε ο χρόνος φοί-

τησης να είναι συντομότερος σε σύγκριση με την τριετή φοίτηση στο 
γυμνάσιο.

Η οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ υλοποιήθηκε με βάση τις γενικές 
προδιαγραφές που προτάθηκαν στο Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (ό.π.). Ειδικότερα, στις προτεινόμενες μεθόδους περιλαμβάνονταν κυρί-
ως οι εξής (ό.π.: 71):

• «Χρησιμοποίηση παιδαγωγικής που θα κάνει χρήση προσαρμοσμένων 
ρυθμών και παιδαγωγικών μεθόδων που θα προσφεύγουν σε νέες εκπαι-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

Αφροδίτη Βεργίδου, Αμαλία A. Υφαντή 28

δευτικές τεχνολογίες.
• Δικτύωση των μηχανισμών δεύτερης ευκαιρίας και διάδοση των παιδα-

γωγικών μεθόδων.
• Στενή συνεργασία με τις οικογένειες στο όλο διάβημα και στη λειτουργία 

του μηχανισμού κατάρτισης.
• Μαζική χρησιμοποίηση (σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις) των τεχνο-

λογιών της πληροφορίας και των πολυμέσων.
• Ανάπτυξη αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο εντα-

τικό.».
Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ίδρυση ενός νέου εκ-

παιδευτικού θεσμού που διέθετε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τον διαφο-
ροποιούσαν από τα σχολεία αναφοράς. Τα προτεινόμενα καινοτομικά στοιχεία 
ήταν τα ακόλουθα: οι προσαρμοσμένοι στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευο-
μένων ρυθμοί και παιδαγωγικές μέθοδοι, δηλαδή η εφαρμογή μεθόδων εκπαί-
δευσης ενηλίκων, η χρήση νέων τεχνολογικών καινοτομιών και πολυμέσων, 
η δικτύωση, η στενή συνεργασία με τις οικογένειες των εκπαιδευομένων, η 
συνεργασία με τον κόσμο της εργασίας, η εντατική ανάπτυξη αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Την επιστημονική υποστήριξη των ΣΔΕ στην Ελλάδα και την υλοποίηση 
των προβλεπόμενων καινοτομιών σε αυτά ανέλαβε η «Ομάδα Συντονισμού», 
που συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων το 2001 
(από το 2005 μετονομάσθηκε «Επιστημονική Επιτροπή»). Από το 2013 και 
εξής, τα ΣΔΕ λειτουργούν με βάση τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού Σχολείων Δεύ-
τερης Ευκαιρίας», που εκπόνησε η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Στήρι-
ξης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (Ανάγνου, 
2016: 141).

Κατά στη διάρκεια της πιλοτικής/πειραματικής φάσης, οι καινοτομίες που 
επεξεργάσθηκε και εφάρμοσε σε πέντε (5) ΣΔΕ η Ομάδα Συντονισμού, που 
απαρτιζόταν από πανεπιστημιακούς δασκάλους και εξειδικευμένους εκπαι-
δευτικούς, θεσμοθετήθηκαν με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 2373/2003 
(ΦΕΚ 1003/22-7-2003 τόμ. Β΄). Σε επίπεδο ρητορικής, τουλάχιστον, αρκετές 
απ’ αυτές παρέμειναν σε ισχύ, όπως παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω Υ.Α. και 
σε μεταγενέστερες Υ.Α., δηλαδή στην Υ.Α. 260/2008 (ΦΕΚ 34/16-1-2008, τόμ. 
Β΄) καθώς και στην Υ.Α. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/8-7-2014, τόμ. Β΄). Αυτές οι 
Υπουργικές Αποφάσεις αναφέρονται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΣΔΕ και στα ιδιαίτερα, διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά τους σε σχέση 
με τα σχολεία αναφοράς. 

Με κριτήριο το θεσμικό πλαίσιο, λοιπόν, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
φάσεις εξέλιξης του θεσμού των ΣΔΕ ( Πίνακας 1):
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1) Την πιλοτική/πειραματική φάση (2000-2003), κατά την οποία λειτούργη-
σαν πέντε (5) ΣΔΕ, χωρίς να υφίσταται ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Η φάση αυτή 
ολοκληρώθηκε με την Υ.Α. 2373/2003.

2) Τη φάση της επέκτασης (2004-2007), κατά την οποία ο αριθμός των ΣΔΕ 
σχεδόν δεκαπλασιάστηκε φτάνοντας τα σαράντα οκτώ (48).

3) Τη φάση της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΕ (2008-2015) 
και φαλκίδευσης των καινοτομικών τους στοιχείων.

Πίνακας 1: Τα ΣΔΕ κατά φάση εξέλιξης του θεσμού

Φάση Έτος Αριθμός 
ΣΔΕ

Πιλοτική/πειραματική φάση 
επεξεργασίας του θεσμικού 
πλαισίου, που καταλήγει στη 
θεσμοθέτηση της λειτουργίας 
των ΣΔΕ και στην εκπόνηση των 
προδιαγραφών του προγράμματος 
σπουδών

2000-2001 1

2001-2002 5

2002-2003 5

Φάση της επέκτασης και της 
εφαρμογής της Υ.Α. 2373/2003 
για την οργάνωση και λειτουργία 
των ΣΔΕ.

2003-2004 18
2004-2005 32
2005-2006 43
2006-2007 48
2007-2008 48

Φάση τροποποίησης του θεσμικού 
πλαισίου και φαλκίδευσης των 
καινοτομικών στοιχείων των 
ΣΔΕ (Υ.Α. 260/2008 και Υ.Α. 
5953/2014)

2008-2009 57
2009-2010 57
2010-2011 58
2011-2012 58
2012-2013 58
2013-2014 58
2014-2015 63
2015-2016 63

Πηγές: Λύτσιου, 2007· Ανάγνου, 2016· Νικολοπούλου, 2017.
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Σύμφωνα με την άποψη ερευνητών, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή στην 
οργάνωση και στο σχεδιασμό της λειτουργίας των ΣΔΕ, σε κεντρικό επίπεδο 
εξουσίας, (Βεργίδης, Ευστράτογλου & Νικολοπούλου, 2007: 26), θεωρείται 
ότι εφαρμόστηκαν σημαντικές εκπαιδευτικές καινοτομίες κατά τη λειτουρ-
γία των ΣΔΕ. Ειδικότερα, επισημαίνονται από τους ερευνητές τα ακόλουθα:

«Καινοτομίες όπως: διδακτική μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
των ενηλίκων, περιγραφική αξιολόγηση που αφορά την εξελικτική πορεία του 
κάθε εκπαιδευόμενου και όχι την επίδοσή του μια συγκεκριμένη στιγμή σε προ-
καθορισμένη ύλη, συμβουλευτικές υπηρεσίες (ψυχολόγος και σύμβουλος στα-
διοδρομίας)[…], δοκιμάστηκαν στην πράξη και διαμόρφωσαν τον ‘ιδιαίτερο’ 
χαρακτήρα του ΣΔΕ.» (ό.π.). 

Η Νικολοπούλου (2017) χαρακτηρίζει τα ΣΔΕ καινοτόμο θεσμό εκπαίδευσης 
ενηλίκων, με βασικό χαρακτηριστικό την εφαρμογή του διαδραστικού μοντέλου 
σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών σε κάθε ΣΔΕ, με τη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, υποστηρίζεται η εξής θέση: 

«Τα ΣΔΕ είναι μια δομή με σταθερή και διαχρονική πορεία στο θεσμό της 
δια βίου μάθησης από την ίδρυσή τους. Χαρακτηρίζονται από τον καινοτόμο χα-
ρακτήρα τους και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιό τους, βασισμένες στη θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων.» (Μπούρδας, 
Ντουσάκης, Κρεμμυδά, & Αποστολίδη, 2017: 51).

Κατά τη Χατζηθεοχάρους (2008), ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των ΣΔΕ, το παι-
δαγωγικό κλίμα και η φυσιογνωμία τους συγκρότησαν τη σχολική κουλτούρα 
τους. Η κουλτούρα αυτή όμως, όπως έχει επισημανθεί σε άλλη μελέτη, υπο-
νομεύθηκε από διοικητικές ρυθμίσεις και αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που 
την αφορούσε, από το 2008 και εξής (Βεργίδου, Βεργίδης, & Υφαντή, 2018).

Ο λόγος περί σχολικής κουλτούρας

Ως κουλτούρα ενός οργανισμού ορίζεται «το βαθύτερο επίπεδο βασικών πα-
ραδοχών και αντιλήψεων που μοιράζονται τα μέλη ενός οργανισμού, οι οποίες 
λειτουργούν ασυνείδητα και ορίζουν με έναν βασικό και «δεδομένο» τρόπο τη 
θεώρηση ενός οργανισμού για τον ίδιο και το περιβάλλον του» (Shein, 1985: 
6, αναφέρεται στο Day, 2003: 179). Υποστηρίζεται αλλού, επίσης, ότι «η έν-
νοια «κουλτούρα» αναφέρεται στην υποκειμενική πλευρά της οργάνωσης και 
είναι το σύστημα των δημοσίως αποδεκτών νοημάτων για τις δραστηριότητες 
μιας ομάδας ατόμων» (Παπαναούμ, 1995: 37).

Ειδικότερα, η σχολική κουλτούρα συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμω-
ση του σχολείου. Προσδιορίζει το πώς συμπεριφέρονται τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας μεταξύ τους, πώς συνεργάζονται, τι θεωρούν ότι είναι σημαντικό 
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για τη σχολική κοινότητα, με ποιο τρόπο εργάζονται, ώστε να επηρεάζονται 
συμπεριφορές και αντιλήψεις μέσα στη σχολική μονάδα (Υφαντή, & Κυριακο-
πούλου, 2011:  63). Επιπροσθέτως, οι σκοποί του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, 
το αναλυτικό πρόγραμμα, η οργάνωση της μάθησης, οι σχέσεις εκπαιδευτικών 
και μαθητών, οι συνήθειες που διαμορφώνονται στη σχολική μονάδα αποτελούν 
βασικές παραμέτρους για τη σχολική κουλτούρα και λειτουργούν συμπληρω-
ματικά μεταξύ τους (Υφαντή, 2011: 173). Ορισμένες από τις παραμέτρους της 
σχολικής κουλτούρας οικοδομούνται σε τοπικό επίπεδο και διαμορφώνονται 
από τις μοναδικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, από την ιστορία του σχολεί-
ου και από τη διοίκησή του. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν 
τη μοναδικότητα της καθεμιάς σχολικής μονάδας (ό.π.).

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ΣΔΕ αφενός αποτελούν ένα νέο θεσμό, αφετέ-
ρου εντάσσονται σε ένα Πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους, το οποίο σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε 
από την «Ομάδα Συντονισμού» (μετέπειτα: «Επιστημονική Επιτροπή»), από 
τους υπευθύνους γραμματισμών και τους επιστημονικούς υπευθύνους των σχο-
λείων, από στελέχη του φορέα υλοποίησης του ΙΔΕΚΕ και της Γενικής Γραμ-
ματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κατά τη διάρκεια της πειραματικής φάσης, 
καθώς και με τη συμμετοχή διευθυντών και εκπαιδευτικών σε διαδοχικά επι-
μορφωτικά σεμινάρια και συναντήσεις. Συνεπώς, μπορούμε να δεχτούμε ότι 
υπάρχει -κατά ένα σημαντικό μέρος- μια κοινή κουλτούρα στα ΣΔΕ, η οποία 
διαφοροποιείται σε κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο, τη 
διοίκηση και την ηγεσία τους καθώς και ανάλογα με τους εκπαιδευομένους.

Σε ένα μοντέλο για τη σχολική κουλτούρα που προτείνεται από τον Hall 
(αναφέρεται στο McMaster, 2015: 21), διακρίνονται τρία επίπεδα: το παρατη-
ρήσιμο, στην κορυφή του τριγώνου, το ενδιάμεσο και στη βάση του το κρυφό 
(Σχήμα 1). Στο άνω επίπεδο, βρίσκονται τα δημιουργήματα (artefacts), δηλαδή 
αυτά που είναι ορατά, ακούγονται και μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε. Στα δημι-
ουργήματα ή τεχνήματα περιλαμβάνονται αντικείμενα, έργα τέχνης, η ορατή και 
λεκτική αλληλεπίδραση και οι διεργασίες καθημερινών συμπεριφορών ρουτίνας. 

Στο ενδιάμεσο επίπεδο του μοντέλου, εντάσσονται οι παραδεκτές αξίες της 
σχολικής κοινότητας, οι οποίες εκφράζονται ανοιχτά, όταν υπάρχει εμπιστο-
σύνη ανάμεσα στους συνομιλητές (για παράδειγμα: στο γραφείο των διδασκό-
ντων, όταν η συζήτηση αφορά σε θέματα για τα οποία υπάρχει συναίνεση). 

Στο βαθύτερο επίπεδο του μοντέλου, εντοπίζονται οι παραδοχές, στις οποί-
ες βασίζεται η σχολική κουλτούρα, η «κρυφή διάσταση» της κουλτούρας. Οι 
βασικές αυτές παραδοχές είναι τόσο δεδομένες, ώστε όποιος δεν τις συμμερί-
ζεται, σύμφωνα με τον Schein, θεωρείται «ξένος» (όπως αναφέρεται στο Mc-
Master, 2015: 22).
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Σχήμα 1: Επίπεδα της κουλτούρας

Πηγή: Προσαρμογή από Hall (1989), όπως αναφέρεται στο McMaster (2015), σ. 22.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η κουλτούρα ομογενοποιεί έναν ορ-
γανισμό και προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στον 
οργανισμό αυτό (Χατζηπαναγιώτου, 2012: 202-203). Η σχολική κουλτούρα δι-
αφοροποιείται από το σχολικό κλίμα αλλά και αντανακλάται σε αυτό, το οποίο 
ορίζεται ως η περιρρέουσα ατμόσφαιρα (π.χ.: φιλική ή εχθρική) που επικρατεί 
σε ένα σχολείο και προσδιορίζει το πώς βιώνουν οι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτι-
κοί και εκπαιδευόμενοι) τα χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος (ό.π.:  
201-202). Πιο συγκεκριμένα, «το “κλίμα” ως έννοια εκφράζει το “πώς αισθά-
νονται οι άνθρωποι” σε έναν οργανισμό και όχι τις αξίες, τα πιστεύω, τις ση-
μασίες, τις παραδοχές, τους άτυπους κανόνες κ.λπ.» (Μπουραντάς, 2002: 544).

Κάθε κουλτούρα έχει τις εξής προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά (Γαβρι-
ήλ, 1995: 215-216):

1. Η κουλτούρα προαπαιτεί έναν κώδικα ανάγνωσης και ερμηνείας του 
νοήματος των δημιουργημάτων (artefacts).

2. Ο κώδικας αυτός απαιτεί εκμάθηση και αφομοίωση. Όσοι γνωρίζουν 
όμως τον κώδικα τον θεωρούν δεδομένο.
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3. Η κουλτούρα προϋποθέτει τη συλλογική συναίνεση στα νοήματα, στις 
ερμηνείες και στους κώδικες που την συγκροτούν.

4. Βασικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας είναι η αναφορά στο παρελ-
θόν: στους ιδρυτές της και στα επιτεύγματά τους.

5. Το παρελθόν αποτελεί πηγή νοημάτων και ερμηνειών για το παρόν, 
καθώς και πηγή συγκινησιακής φόρτισης, αξιολόγησης του παρόντος 
και συναισθηματικής κινητοποίησης.

Ειδικότερα, η κουλτούρα του θεσμού των ΣΔΕ συγκροτήθηκε συλλογικά, 
κατά την πιλοτική/πειραματική φάση, από πολλά άτομα: πανεπιστημιακούς, 
εκπαιδευτικούς και στελέχη του ΙΔΕΚΕ και της Γενικής Γραμματείας Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ), που στη συνέχεια ονομάσθηκε Γενική Γραμματεία 
Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), με το Νόμο 3699/2008. Τα άτομα αυτά συμμε-
ρίζονταν έναν πυρήνα αξιών και παραδοχών. Δημιούργησαν λοιπόν, σε ένα 
βαθύτερο επίπεδο, μια συλλογική κουλτούρα που άντεξε στην επέκταση του 
Προγράμματος των ΣΔΕ καθώς και στις αλλαγές της πολιτικής ηγεσίας και των 
προσώπων που κατείχαν θέσεις ευθύνης κατά τη φάση της επέκτασης, όπως 
αποδείχτηκε από σχετική έρευνα (Ανάγνου, 2011).

Υλικό και μέθοδος

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η αναπαραγωγή της κουλ-
τούρας των ΣΔΕ, μετά την αλλαγή που επιχειρήθηκε στον τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας τους, το 2008. Το ερευνητικό ερώτημα είναι κατά πόσον η 
κουλτούρα των ΣΔΕ, κατά την τρίτη φάση της λειτουργίας τους (2008-2015), 
παρέμεινε ενεργή και ισχυρή.

Προκειμένου να διερευνήσουμε την κουλτούρα των ΣΔΕ και την αναπα-
ραγωγή της, αναζητήσαμε ηλεκτρονικά, συγκεντρώσαμε και αξιοποιήσαμε το 
σχετικό με το θέμα μας αρχειακό υλικό. Ακολούθως, μελετήσαμε ενδελεχώς 
τα συλλογικά κείμενα διαμαρτυρίας/καταγγελίας διευθυντών/τριών των ΣΔΕ, 
καθώς και των συλλόγων εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και των τοπικών συνδικα-
λιστικών φορέων, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2008-2015. 
Τα κείμενα αυτά είτε αναφέρονταν κριτικά στις αλλαγές του θεσμικού πλαι-
σίου, είτε επεσήμαιναν τα προβλήματα λειτουργίας των ΣΔΕ και πρόβαλλαν 
αιτήματα για την επίλυσή τους. 

Τα τεκμήρια αυτά αποτελούν πρωτογενείς πηγές δεδομένων και εξετάζονται 
με στόχο την ανάδειξη της κουλτούρας των ΣΔΕ. Πρόκειται για οκτώ κείμενα δι-
αμαρτυρίας/καταγγελίας, που υπογράφονται από συλλόγους διδασκόντων σε ΣΔΕ 
(τεκμήρια 1 και 5), από ΕΛΜΕ (τεκμήρια 2 και 7), από Διευθυντές/τριες ΣΔΕ (τεκ-
μήρια 3, 4 και 8) και από ομάδα πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών ΣΔΕ (τεκμήριο 6). 
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Η εξέταση των τεκμηρίων που συλλέξαμε πραγματοποιήθηκε με ποιοτική 
ανάλυση, που βασίζεται στην αναζήτηση της παρουσίας ή απουσίας κάποιων 
χαρακτηριστικών (Βάμβουκας, 1988: 273). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 
εκκινήσαμε από την τυπολογία των προϋποθέσεων και των χαρακτηριστικών 
τής κουλτούρας, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω.

Ειδικότερα, για την ανάλυση των τεκμηρίων αντλήσαμε από το θεωρητικό 
μας πλαίσιο τις κατηγορίες (Altrichter, Posch, & Somekh, 2001: 183), δεδο-
μένου ότι, όπως είναι γνωστό, εφόσον ο ερευνητικός μας στόχος είναι προσ-
διορισμένος με ακρίβεια, μπορούμε να καθορίσουμε εκ των προτέρων τις κα-
τηγορίες ανάλυσης (Grawitz, 2006: 196). 

Η έρευνα έχει περιγραφική εγκυρότητα, με βάση την τεκμηριωμένη ακρί-
βεια της περιγραφής, που δεν είναι επιλεκτική ή διαστρεβλωμένη, καθώς και 
ερμηνευτική εγκυρότητα, με τη συλλογή δεδομένων για τους συμμετέχοντες-
υποκείμενα της έρευνας, που διατυπώθηκαν με τα δικά τους λόγια και είναι 
σημαντικά γι’ αυτούς τους ίδιους (Cohen, Manion, & Morrison, 2008: 179). 
Επίσης, η έρευνα έχει αξιοπιστία, δεδομένου ότι οι κατηγορίες ανάλυσης των 
τεκμηρίων αντλήθηκαν από τη θεωρία, ενώ η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με 
βάση το πρόδηλο περιεχόμενο των τεκμηρίων (Cohen, Manion, & Morrison, 
2008: 203· Robson, 2007: 420· Σαραφίδου, 2011: 118).

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε το υπό διερεύνηση υλικό μας (τα γραπτά 
τεκμήρια που συλλέξαμε), προκειμένου να εξετάσουμε την αναπαραγωγή τής 
κουλτούρας των ΣΔΕ μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που συντελέ-
στηκε το έτος 2008.

Η κουλτούρα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: ανάλυση γραπτών τεκ-
μηρίων

Η ποιοτική ανάλυση των τεκμηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα. Στο 
πρώτο επίπεδο, θα αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας των 
ΣΔΕ στο υπό διερεύνηση υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των χα-
ρακτηριστικών που παρουσιάσαμε σε προηγούμενη ενότητα. Συγκεκριμένα, 
θα διερευνήσουμε:

1) τον κώδικα ερμηνείας του έργου των ΣΔΕ
2) την εκμάθηση και γνώση του κώδικα
3) το βαθμό συλλογικής συναίνεσης στο νόημα του θεσμού
4) τις αναφορές στο παρελθόν, στους ιδρυτές του θεσμού και στα επιτεύγ-

ματά του
5) το παρελθόν ως πηγή αξιολόγησης της λειτουργίας του θεσμού στο πα-

ρόν και ως πηγή συναισθηματικής κινητοποίησης.
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Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, δεδομένου ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτι-
ση οργανωσιακής κουλτούρας και αποτελεσματικότητας (Μπουραντάς, 2002: 
551), θα εξετασθούν τα τεκμήρια ως προς τις ενέργειες που προϋποθέτουν 
αλλά και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της οργανωσιακής κουλτούρας. 
Ειδικότερα, θα αναλύσουμε:

• τη συνοχή και την επικοινωνία των εμπλεκομένων
• την κινητοποίηση των εμπλεκομένων για την επίτευξη των κοινών 

στόχων
• την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος.
Ακολουθεί η εξέταση του πραγματολογικού υλικού που συλλέξαμε, παρα-

θέτοντας αποσπάσματα από τα τεκμήρια κατά κατηγορία ανάλυσης.
1) Όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλεται, «η Δεύτερη Ευκαιρία τείνει [με την 

Υ.Α. 260/2008] να καταστεί μια απλή επανάληψη της χαμένης ‘Πρώτης Ευκαι-
ρίας’ για τους μαθητές μας, αναπαράγοντας τις αδυναμίες που είχαν οδηγήσει 
εκείνη την πρώτη ευκαιρία σε αποτυχία» (Τεκμήριο 1). Η θέση αυτή τεκμηριώ-
νεται με σαφήνεια. Υπογραμμίζεται ότι: «Σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κό-
σμο δεν είναι δυνατόν ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών να καλύπτει ταυτόχρονα 
και με επάρκεια τις ανάγκες τόσο πολλών και τόσο διαφορετικών ομάδων εκ-
παιδευόμενων, όπως για παράδειγμα οι μουσουλμάνοι της Θράκης, οι τσιγγάνοι, 
οι κάτοικοι των Αθηνών, οι κρατούμενοι των φυλακών ή οι ορεινοί και νησιω-
τικοί πληθυσμοί.» (Τεκμήριο 1).

Επίσης, τονίζεται ότι όχι μόνο τα ΣΔΕ είναι διαφορετικά-εναλλακτικά σχο-
λεία, αλλά επιπλέον «εισήγαγαν στην Ελλάδα σύγχρονες και πρωτοποριακές εκ-
παιδευτικές τεχνικές, όπως οι διαθεματικές διδασκαλίες, η μέθοδος ερευνητικής 
εργασίας (project), οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και ψυχολογίας που με ιδιαίτε-
ρη χαρά βλέπουμε να περνάνε και στην τυπική εκπαίδευση (: μέθοδος project)» 
(Τεκμήριο 5). «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας πειραματικός και 
πρωτοποριακός θεσμός στην Ελλάδα.» (Τεκμήριο 6). Γι’ αυτό απορρίπτεται με 
έμφαση κάθε θεσμική παρέμβαση που «…ελαχιστοποιεί τη συμμετοχική παρέμ-
βαση του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον 
προσανατολίζει στο ρόλο ενός αμέτοχου εκτελεστικού οργάνου αποφάσεων, που 
λαμβάνονται μακράν του χώρου της πραγματικής εκπαίδευσης.» (Τεκμήριο 1).

Επιπροσθέτως, ο κώδικας ερμηνείας του έργου των ΣΔΕ συγκροτείται από 
τη βαθιά πεποίθηση των εμπλεκομένων ότι επιτελούν σημαντικό κοινωνικό 
έργο. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, τα ΣΔΕ αποτελούν έναν θεσμό 
«που τον αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία, επειδή απαντούσε και απαντά σε 
υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι: η καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων…» (Τεκμήριο 3). Επίσης, «λει-
τουργούν, όπως είναι γνωστό για να εντάξουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εκ 
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νέου, μέσω της εκπαίδευσης, στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας.» 
(Τεκμήριο 6). Πιο συγκεκριμένα: «είναι ένα ΣΧΟΛΕΙΟ που η τοπική κοινωνία, 
οι εργαζόμενοι το έχουν ανάγκη. Όλοι πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη 
γνώση και τη μόρφωση.» (Τεκμήριο 7).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα ΣΔΕ είναι εναλλακτικά σχολεία, δι-
αφορετικά από τα σχολεία αναφοράς, με πρωτοποριακό εκπαιδευτικό και κοι-
νωνικό έργο, με συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές διαδικασί-
ες, και είναι χρήσιμα στις τοπικές κοινωνίες (κώδικας ερμηνείας των ΣΔΕ).

2) Η ανάγκη εκμάθησης και αφομοίωσης του κώδικα ερμηνείας του έργου 
των ΣΔΕ τονίζεται με έμφαση: «Εκπαίδευση δεν παρέχεται χωρίς εκπαιδευτι-
κούς και μάλιστα έμπειρους, επιμορφωμένους και ζυμωμένους με τη φιλοσοφία 
και τις αρχές λειτουργίας των ΣΔΕ.» (Τεκμήριο 3). Πρόκειται για «σήμα κινδύ-
νου για τα ΣΔΕ – Ανοικτή επιστολή» προς την πολιτική ηγεσία και προς υπηρε-
σιακούς παράγοντες, που απευθύνουν τριάντα εννέα (39) διευθυντές ΣΔΕ, το 
Σεπτέμβριο του 2011, σχετικά με την απόφαση απόσπασης δύο μόνο μόνιμων 
εκπαιδευτικών σε κάθε ΣΔΕ στη χώρα.

Δύο χρόνια μετά, η πολιτική ηγεσία αποφασίζει την απόσπαση ενός μόνον 
μόνιμου εκπαιδευτικού σε κάθε ΣΔΕ. Σε ανοικτή τους επιστολή οι διευθυντές/
τριες των ΣΔΕ Αττικής υπογραμμίζουν:«[…]Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έρ-
γου εξακολούθησε να είναι υψηλών προδιαγραφών χάρη στο ζήλο και το αξιό-
μαχο των εκπαιδευτικών που πιστεύουν στο θεσμό και τον υπηρετούν, πολλές 
φορές με αυταπάρνηση.» (Τεκμήριο 4).

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω αναφορές, οι διευθυντές/τριες των ΣΔΕ 
υπογραμμίζουν στις ανοικτές επιστολές τους ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της 
σχολικής τους μονάδας είναι «ζυμωμένοι», πιστεύουν, εργάζονται με ζήλο και 
αυταπάρνηση, γιατί γνωρίζουν και αποδέχονται τη φιλοσοφία και τις αρχές των 
ΣΔΕ (τον «κώδικα» του θεσμού) και τις υπηρετούν.

3) Ο βαθμός συλλογικής συναίνεσης στο νόημα του θεσμού φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα υψηλός και να επιτυγχάνεται τόσο μέσω της άτυπης όσο και 
μέσω της τυπικής οργάνωσης του θεσμού.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο τελευταίο σεμινάριο που έγινε στην 
Αθήνα συζητήσαμε όσοι ήμασταν εκεί για τον καινούργιο κανονισμό των ΣΔΕ 
[Υ.Α. 260/2008]. Στη συνέχεια το συζητήσαμε και ως σύλλογος και καταλήξα-
με στο κείμενο που ακολουθεί το οποίο είναι και απόφαση του συλλόγου μας. 
Σας κοινοποιούμε την απόφαση του συλλόγου στην περίπτωση που θέλετε να 
τη χρησιμοποιήσετε ως βάση και για τη δική σας συζήτηση στο σύλλογο σας.» 
(Τεκμήριο 1). 

Προσθέτουμε ότι η κουλτούρα λειτουργεί συνδετικά για μια ομάδα, ταυτό-
χρονα όμως λειτουργεί και περιοριστικά, ελέγχοντας τα λόγια και τις πράξεις 
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των ατόμων (Γαβριήλ, 1995:  217). Έτσι, σε καταγγελία εναντίον εκπαιδευτι-
κού που διετέλεσε διευθυντής ΣΔΕ, για τον οποίο «ο Γενικός Γραμματέας [της 
ΓΓΔΒΜ] αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο, να είναι και πάλι διευθυντής στο σχολείο 
αυτό, εάν ανανεωθεί η απόσπασή του[…]» (Τεκμήριο 2), υπογραμμίζονται τα 
εξής: «Εξαιτίας των αυθαίρετων διοικητικών του πράξεων, της ανεπάρκειας και 
της αδιαφορίας που έχει επιδείξει, καταγγέλθηκε επανειλημμένα από το εκπαι-
δευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους του σχολείου του.» (Τεκμήριο 2).

Όπως διαπιστώνεται, οι καταγγελίες δεν αναφέρονται μόνο στις αυθαίρετες 
διοικητικές πράξεις αλλά και στην ανεπάρκεια και στην αδιαφορία. Επίσης, το 
συγκεκριμένο άτομο δεν καταγγέλθηκε μόνον από τους εκπαιδευτικούς αλλά 
και από τους εκπαιδευόμενους.

Προσθέτουμε ότι οι διαμαρτυρίες/ανοικτές επιστολές/καταγγελίες υπογρά-
φονται από μεγάλο σχετικά αριθμό διευθυντών και από συλλόγους εκπαιδευ-
τικών των ΣΔΕ.

4) Αναφορές στο παρελθόν βρίσκουμε σε όλα σχεδόν τα τεκμήρια. Ενδει-
κτικά καταγράφονται τα ακόλουθα:

- «Με την εισαγωγή του νέου κανονισμού [Υ.Α. 260/2008] παρατηρείται μια 
σοβαρή απόκλιση από τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία των ΣΔΕ (Προδια-
γραφές Προγράμματος Σπουδών, επίσημα έγγραφα-εγκύκλιοι, πορίσματα επι-
στημονικών συνεδρίων κ.λπ.), που είχαν αποκρυσταλλωθεί στο προηγούμενο 
νομοθετικό πλαίσιο.» (Τεκμήριο 1).

- «Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν εκτός 
από εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο.» (Τεκμήριο 2).

- «Στην πορεία – μολονότι ο θεσμός δέχτηκε αρκετά πλήγματα και αποψιλώ-
θηκε βαθμιαία από τις υποστηρικτικές δομές – τα ΣΔΕ συνέχισαν να παράγουν 
αξιόλογο έργο […].» (Τεκμήριο 3).

- « […]Άλλη ήταν η φιλοσοφία και ο αρχικός σχεδιασμός για τα σχολεία αυτά 
ως προς την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.» (Τεκμήριο 8).

Επίσης, τα επιτεύγματα του θεσμού θεωρούνται δεδομένα, αυτονόητα και 
γνωστά. Έτσι, σε ανοικτή επιστολή είκοσι πέντε (25) συλλόγων διδασκόντων 
των ΣΔΕ προς την πολιτική ηγεσία υπογραμμίζεται η εξής θέση: «όπως πολύ 
καλά γνωρίζετε, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ένας από τους πιο 
επιτυχημένους θεσμούς σε πολλαπλά επίπεδα.» (Τεκμήριο 5). Παρόμοιες ανα-
φορές βρίσκονται και σε άλλα τεκμήρια. Για παράδειγμα:

- «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό… Τα 
αποτελέσματα της εντεκάχρονης λειτουργίας των ΣΔΕ είναι ιδιαίτερα εντυπω-
σιακά και ενθαρρυντικά […].» (Τεκμήριο 3).

- «Η δεκατριάχρονη λειτουργία των ΣΔΕ […] οδήγησε στη δημιουργία σχο-
λείων υψηλών προδιαγραφών […].» (Τεκμήριο 4).



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

Αφροδίτη Βεργίδου, Αμαλία A. Υφαντή 38

Είναι σαφές ότι οι αναφορές στο παρελθόν και στην πορεία του θεσμού συ-
νοδεύονται από την πεποίθηση ότι τα επιτεύγματά του είναι πολύ σημαντικά.

5) Το παρελθόν του θεσμού αποτελεί πηγή και εφαλτήριο αρνητικής απο-
τίμησης, διαμαρτυριών και καταγγελιών συναισθηματικά φορτισμένων, τις 
περισσότερες φορές, για τις αλλαγές που επιχειρούνταν στη λειτουργία των 
ΣΔΕ, είτε με την αλλαγή του νομικού πλαισίου λειτουργίας, είτε με ρυθμίσεις 
που περιόριζαν τις αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε δύο θέσεις αποσπα-
σμένων και, στη συνέχεια, σε μία, σε κάθε ΣΔΕ.

Όπως επισημαίνεται:
- «Η αλλαγή της γραμμής πλεύσης έχει διπλό χαρακτήρα: …στροφή προς τις 

συμβατικές μεθόδους της εκπαίδευσης[…] [και προς] ένα μοντέλο κατάρτισης 
[…].» (Τεκμήριο 1).

- «Ωστόσο τα ΣΔΕ από τη φύση και τη φιλοσοφία του προγράμματός τους είναι 
σχολεία που απαιτούν ειδικά και αυξημένα προσόντα καθηγητών.» (Τεκμήριο 6).

Η σύγκριση του παρόντος με το παρελθόν αποτελεί πηγή συναισθηματικής 
κινητοποίησης. Χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω αναφορές:

- «Με ανάμεικτα συναισθήματα αγανάκτησης και θλίψης διαπιστώσαμε ότι 
με ραγδαίους ρυθμούς επιχειρείται η υποβάθμιση των Σχολείων Δεύτερης Ευ-
καιρίας […].» (Τεκμήριο 3).

- «Το γεγονός αυτό προκαλεί αισθήματα αγανάκτησης και ανησυχίας καθώς 
και εύλογα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα ενός τόσο επιτυχημένου θεσμού.» 
(Τεκμήριο 4).

Όπως διαπιστώνουμε, ό,τι αποκαλείται από τους εμπλεκόμενους στα ΣΔΕ 
(διευθυντές, εκπαιδευτικούς, στελέχη) φυσιογνωμία, φύση, φιλοσοφία των 
ΣΔΕ αποτελεί την οργανωσιακή τους κουλτούρα. Στα τεκμήρια που αναλύ-
σαμε εντοπίσαμε όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες μιας οργανωσιακής 
κουλτούρας.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, όπως προκύπτει από τα τεκμήρια τα 
οποία εξετάσαμε, η οργανωσιακή κουλτούρα των ΣΔΕ έχει συμβάλει στα 
ακόλουθα:

α) Στην επικοινωνία και στη συναίνεση των εμπλεκομένων διευθυντών/τρι-
ών και εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και, σε μία περίπτωση, και των εκπαιδευομέ-
νων. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν συζητήθηκαν σε πολλούς συλλόγους 
διδασκόντων των ΣΔΕ, μεταξύ της πλειονότητας των διευθυντών/τριών καθώς 
και σε ομάδα πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών των ΣΔΕ. Οι συζητήσεις αυτές κα-
τέληξαν σε κοινούς προβληματισμούς, σε ανοικτές επιστολές προς την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία και σε καταγγελίες που είχαν τη συναίνεση των εμπλεκομένων. 

β) Στη συλλογική κινητοποίησή τους, προκειμένου να υπερασπιστούν την 
αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων τους αντιμετωπίζοντας τις παρεμ-
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βάσεις του πολιτικού πλαισίου (π.χ.: Υ.Α. 260/2008, παράτυπη και κακή επι-
λογή διευθυντή, διοικητικές ρυθμίσεις).

γ) Στην αντιμετώπιση αφενός των θεσμικών πιέσεων για αφομοίωση των 
ΣΔΕ στο κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα (σχολεία αναφοράς) και αφετέρου 
των αντιθέσεων και των αντιφάσεων της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Είναι σαφές ότι οι εμπλεκόμενοι διευθυντές/τριες και εκπαιδευτικοί των 
ΣΔΕ, με την αποστολή ανοικτών επιστολών και την κατάθεση καταγγελιών 
προς την πολιτική ηγεσία, κινητοποιήθηκαν πολιτικά και συνδικαλιστικά, προ-
κειμένου να πιέσουν περισσότερο και να υποστηρίξουν περαιτέρω την καινο-
τομική λειτουργία των ΣΔΕ. Η οργανωσιακή τους κουλτούρα τούς επέτρεψε 
να επικοινωνήσουν, να συναινέσουν σε κοινή επιχειρηματολογία και να κι-
νητοποιηθούν συλλογικά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά της. Επίσης, 
αγωνίστηκαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των διαδοχικών αλλαγών πολιτι-
κής ηγεσίας και γενικότερα τις συνέπειες των πολιτικών συγκυριών και των 
αφομοιωτικών δυναμικών, που συνήθως ελλοχεύουν, όταν αναπτύσσεται μια 
εκπαιδευτική καινοτομία.

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Στόχος της εργασίας μας ήταν να εξετάσουμε την αναπαραγωγή τής κουλτού-
ρας των ΣΔΕ, μετά την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους, 
που επιχειρήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 260/2008 καθώς και με άλλες 
ρυθμίσεις φαλκίδευσης των καινοτομικών στοιχείων των ΣΔΕ. Βασική μας 
επιδίωξη ήταν να διερευνήσουμε κατά πόσον η κουλτούρα των ΣΔΕ παρέμει-
νε ισχυρή, κατά την τρίτη φάση της λειτουργίας τους.

Στα τεκμήρια που αναλύσαμε, εντοπίσαμε όλα τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητες μιας οργανωσιακής σχολικής κουλτούρας, όπως αναπτύχθηκε στα 
ΣΔΕ. Ειδικότερα, αναδείξαμε τον κώδικα ερμηνείας του έργου των ΣΔΕ, ο 
οποίος συγκροτείται από την πεποίθηση ότι ένα ΣΔΕ είναι διαφορετικό από 
το γυμνάσιο και ότι σε αυτήν ακριβώς τη διαφορετικότητα οφείλεται η επιτυ-
χία του θεσμού. 

Τα ΣΔΕ εισήγαγαν στην Ελλάδα σύγχρονες και πρωτοποριακές εκπαιδευ-
τικές τεχνικές επιτελώντας ταυτόχρονα κοινωνικό έργο.

Διαπιστώσαμε ακόμη ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εκμάθη-
σης και αφομοίωσης του κώδικα ερμηνείας του έργου των ΣΔΕ από τους δι-
δάσκοντες.

Επίσης, ο βαθμός συλλογικής συναίνεσης στο νόημα του θεσμού είναι πολύ 
υψηλός και επιτυγχάνεται τόσο μέσω της άτυπης όσο και μέσω της τυπικής 
οργάνωσης του θεσμού. 
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Εντοπίσαμε, επίσης, ότι θετικές αναφορές στο παρελθόν περιέχονταν σε 
όλα σχεδόν τα τεκμήρια που αναλύσαμε και τα επιτεύγματα του θεσμού θεω-
ρούνταν δεδομένα, γνωστά και σημαντικά. Το παρελθόν του θεσμού αποκαλύ-
φθηκε ότι αποτελούσε το εφαλτήριο συναισθηματικά φορτισμένων διαμαρτυ-
ριών και καταγγελιών για τις επιχειρούμενες αλλαγές στη λειτουργία των ΣΔΕ. 
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα μας, η σύγκριση του παρόντος με το 
παρελθόν αποτελούσε πηγή συναισθηματικής κινητοποίησης.

Εξάλλου, η οργανωσιακή κουλτούρα που αναπτύχθηκε στα ΣΔΕ φάνηκε 
ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην ενίσχυση της συναί-
νεσης μεταξύ των εμπλεκομένων, προκειμένου να κινητοποιηθούν συλλογικά 
για να υποστηρίξουν την αποτελεσματική λειτουργία των ΣΔΕ. Οι κινητοποι-
ήσεις αυτές ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την κουλτούρα των ΣΔΕ, προκει-
μένου να αντιμετωπισθούν οι αφομοιωτικές δυναμικές που έτειναν να συρρι-
κνώσουν τα καινοτομικά τους στοιχεία.
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201-210). Αθήνα: Επίκεντρο. 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: Η αναπαραγωγή 
της κουλτούρας τους και τα καινοτομικά τους στοιχεία

43

Abstract

This paper focuses on the development of Second Chance Schools (SCS), an 
innovative institution established in Greece, in 1997. In particular, the repro-
duction of the culture of Second Chance Schools is investigated during the 
third phase of their function (2008-2015). The headmasters’ οf SCS, the teach-
ing staff and the local teachers’ unions addressed formal complaints during the 
2008-2015 period, mainly in relation to institutional changes implemented in 
the schools, in 2008. Those reforms led to shortage of basic elements of inno-
vation. The theoretical framework of this paper is based on the organisational 
theory of the school culture. Qualitative analysis was used as part of the meth-
odology implemented to the data provided. This analysis verified the strength 
of SCS as an institution and laid the foundation for better understanding of 
their role in the society. Teachers of the SCS have become well acquainted of 
the functionality and purpose of those schools and collectively appreciate their 
institutional values and principles.

Key-words: Second Chance Schools, school culture, educational innovation

Αφροδίτη Βεργίδου
Υπ. Δρ, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.-Πανεπιστήμιο Πατρών

Ρίο 265 04, Πάτρα.
Τηλ.: 2610450370 & 6932219486 

E-mail: avergidou@upatras.gr και afrovergi@gmail.com 

Αμαλία A. Υφαντή
Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.-Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ρίο 265 04, Πάτρα
Τηλ.: 2610997548 

Ε-mail: ifanti@upatras.gr



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

Αναλυτικά Προγράμματα και Ενιαία Εκπαίδευση

Ελένη Δαμιανίδου, Ελένη Φτιάκα

Το σύγχρονο σχολείο χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση: ενώ η λειτουργία της 
εκπαίδευσης φαίνεται να είναι ομαλοποιητική και περιορισμένη στην κατασκευή 
των παραγωγικών ανθρώπων, καθώς και στην ενίσχυση όσων μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς, ταυτόχρονα παρουσιάζει σημάδια μιας 
έντονης κινητοποίησης για την εφαρμογή της Ενιαίας Εκπαίδευσης (Armstrong, 
1999∙ Zoniou-Sideri, & Vlachou, 2006). Αυτό συμβαίνει γιατί το εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι ένας κοινωνικός μηχανισμός ο οποίος εξυπηρετεί πληθώρα 
σκοπιμοτήτων αφενός, όπως είναι η θεσμοθέτηση των στερεοτύπων και ο 
αποκλεισμός των ομάδων που δεν θεωρούνται παραγωγικές, και αφετέρου 
σκοπών, όπως τη δημιουργία του αποτελεσματικού και ενταξιακού σχολείου, 
το οποίο θα αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των παιδιών για ίσες ευκαιρίες 
στη μάθηση, ανεξαρτήτως διαφορετικότητας και αναπηρίας, ως σταθερή 
εκπαιδευτική και κοινωνική πρακτική (Armstrong, 1999∙ Baglieri, & Knopf, 
2004∙ Connor, Gabel, Gallagher, & Morton, 2008∙ Liasidou, 2007∙ Rioux, & 
Pinto, 2010∙ Symeonidou, & Phtiaka, 2009). Χαρακτηριστικά η Phtiaka (2008: 
154) τονίζει:

«Αν μιλούμε για Ενιαία Εκπαίδευση, δεν υπάρχει χώρος για “αν” και 
“αλλά” και “υπέρ” και “κατά”. Η θέση του κάθε παιδιού είναι εκεί που 
βρίσκονται οι συνομήλικοι του. […] Επομένως, όταν μιλούμε για Ενι-
αία Εκπαίδευση, δεν αναφερόμαστε σε τίποτα λιγότερο από ένα και-
νούριο τύπο σχολείου σε ένα καινούριο κόσμο.»

Βέβαια, η υλοποίηση της Ενιαίας Εκπαίδευσης φαίνεται να προσκρούει στη 
δομή και την ιδεολογία των επικρατούντων εκπαιδευτικών συστημάτων και 
κατ’ επέκταση στα υφιστάμενα Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία όχι μόνο 
συμπυκνώνουν την ωφελιμιστικά προσανατολισμένη εκπαιδευτική πολιτική, 
αλλά και αναπόφευκτα υποστηρίζουν διαδικασίες και λειτουργίες που παρά-
γουν και αναπαράγουν τις κοινωνικές διακρίσεις (Armstrong, 1999∙ Apple, 
2008). Έτσι, οι επικρατούντες αξίες και τα παγιωμένα κοινωνικά στερεότυπα, 
τα οποία αντανακλούνται και διαιωνίζονται μέσα από τα Αναλυτικά, μακρο-
πρόθεσμα παρεμποδίζουν και τη δημιουργία της ενταξιακής κοινωνίας, ενώ 
καθυστερούν παράλληλα την εξάλειψη των φραγμών και την άρση των δια-
κρίσεων σε βάρος των αναπήρων (Apple, 1986∙ Armstrong, 1999∙ Connor et 
al., 2008∙ Graham, & Slee, 2008∙ Nicolaidou, Sophocleous, & Phtiaka, 2006∙ 
Norwich, 2008∙ Oliver 1990∙ Oliver, & Barnes, 2010). Ως εκ τούτου, για να 
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καρποφορήσουν οι προσπάθειες για αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιο-
σύνης, παροχή ίσης πρόσβασης στη γνώση και σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, απαιτείται πρώτιστα βελτίωση και αναδόμηση των υφιστάμενων 
Αναλυτικών Προγραμμάτων, ώστε να συνάδουν με τις αρχές της Ενιαίας Εκ-
παίδευσης (Apple, 1986∙ Armstrong, 1999).

Σχέση Αναλυτικών Προγραμμάτων και Ενιαίας Εκπαίδευσης

Τα Αναλυτικά Προγράμματα περιλαμβάνουν τη διδακτέα ύλη, τους τρόπους 
οργάνωσης της τάξης και τις μεθόδους διδασκαλίας των γνωστικών 
αντικειμένων, αλλά και τις δομές, τις πρακτικές και τους τρόπους οργάνωσης 
του εκπαιδευτικού συστήματος που τροφοδοτούν και διατηρούν τις κοινωνικές 
σχέσεις και τις σχέσεις εξουσίας (Armstrong, 1999∙ Carr, 1998). Επομένως, 
μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα, εκτός από γνώσεις, μεταφέρονται 
πολιτισμικές αξίες, κοινωνικοί θεσμοί και πεποιθήσεις, αφού η συγκεκριμένη 
ύλη που επιλέγεται ως εισακτέα ανταποκρίνεται κυρίως στις οριοθετήσεις 
και στις πρακτικές που υπαγορεύει η συγκεκριμένη κοινωνία, καθώς και 
στους κοινωνικοοικονομικούς και πολιτισμικούς στόχους που θεωρούνται 
σημαντικοί (Apple, 2008∙ Armstrong, 1999∙ Ball, 1993∙ Crawford, 2000∙ San-
day, 1987). Στην ουσία, τα σχολικά Αναλυτικά Προγράμματα σχηματοποιούν 
την αυτοαντίληψη, την ταυτότητα, αλλά και τη συναίσθηση της διαφοράς με 
τον Άλλο (Apple, 1986∙ Erevelles, 2005).

Έτσι τα Αναλυτικά Προγράμματα διαδραματίζουν κατ’ ακρίβεια πολιτικό 
και κοινωνικό ρόλο αφού εισάγουν και εθίζουν τα παιδιά στο κοινωνικό και 
πολιτικό σύστημα που επικρατεί τη δεδομένη στιγμή, το οποίο με τη σειρά του 
κατασκευάζει και διαμορφώνει τα Αναλυτικά ούτως ώστε να ανακυκλώνεται 
αυτή η πρακτική (Apple, 2004∙ Carr, 1998∙ Popkewitz, 2009∙ Santomé, 2009). 
Επομένως, σε μια κοινωνία που δεν αντέχει την αναπηρία και διαμορφώνει 
τις υπηρεσίες της με βάση τις ανάγκες της αγοράς, όπως αυτές υπαγορεύονται 
από τις ομάδες εξουσίας και τα οικονομικά συμφέροντα των νεοφιλελευθερι-
στών, εκείνο που θεσμοθετείται και αναπαράγεται τελικά με τα Αναλυτικά εί-
ναι οι πρακτικές αποκλεισμού των αναπήρων και οι προκαταλήψεις. Με αυτό 
τον τρόπο διασφαλίζεται η περιθωριοποίηση των ατόμων που δεν θεωρούνται 
ικανοί να συνεισφέρουν στην παραγωγή, πρακτική που νομιμοποιείται και από 
το ιατρικό - φιλανθρωπικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει τους αναπήρους ως 
τραγικές, παθητικές και εύθραυστες υπάρξεις που χρήζουν βοήθειας και φιλαν-
θρωπίας (Apple, 2000∙ Apple, 2004∙ Carr, 1998∙ Crawford, 2000∙ Kalyva, & 
Agaliotis, 2009∙ Phtiaka, 2006∙ Slee, 2001∙ Vlachou, 2004∙ Watson, & Davis, 
2001∙ Zoniou-Sideri, Deropoulou-Derou, Karagianni, & Spandagou, 2006). 
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Το «κρυφό» λοιπόν Αναλυτικό Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πε-
ριλαμβάνει διδακτέα ύλη και διδακτικές μεθόδους που κατ’ ακρίβεια αντικα-
τοπτρίζουν εκείνη την προσωπικότητα και εκείνα τα χαρακτηριστικά που οι 
μαθητές θα απαιτείται να έχουν εσωτερικεύσει και διαμορφώσει για να ενσω-
ματωθούν αργότερα στη «νεοφιλελευθεριάζουσα» αγορά εργασίας. Στα πλαί-
σια αυτά, το σχολείο ουσιαστικά αναπαράγει και καλλιεργεί την υπάρχουσα 
κατανομή της εργασίας και του πλούτου μέσα από την παροχή των γνώσεων 
που πιστεύεται ότι αναλογούν σε κάθε τάξη ή ομάδα, με απώτερο στόχο τη 
διατήρηση του υφιστάμενου ταξικού διαχωρισμού (Apple, 2004∙ Apple, 2005∙ 
Apple, 2008).

Ως αποτέλεσμα, τα Αναλυτικά Προγράμματα μετατρέπονται σε μέσο με το 
οποίο τα σχολεία κατασκευάζουν και συντηρούν την ανισότητα κατηγοριοποι-
ώντας και διατηρώντας εντός των κατασκευασθέντων κατηγοριών τους μαθη-
τές. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή πρόσβασης σε διαφορετικά αναλόγως 
της κατηγορίας («ανάπηρος» ή «κανονικός») ερεθίσματα, γνώσεις, εμπειρίες, 
συνήθειες, συμπεριφορές και κοινότητες, ώστε να επιβάλλονται και οι ανάλογες 
διαχωριστικές οριοθετήσεις, καθώς και οι πρακτικές του αποκλεισμού, όπως αυ-
τές καθορίζονται και διαμορφώνονται από το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό 
σύστημα (Ahonen, 2001∙ Apple, 2005∙ Apple, 2008∙ Erevelles, 2005∙ Terwell, 
2005). Η τοποθέτηση δύσβατων ορίων επιτυγχάνεται με ποικίλες μεθοδεύσεις, 
όπως είναι η επικρατούσα ρητορική των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η οποία 
αντικαθιστά την ατομική ταυτότητα με νόμιμες ετικέτες και θεσμοθετημένες 
κατηγοριοποιήσεις του τύπου «παιδί με ειδικές ανάγκες» ή «νοητικά καθυστε-
ρημένο», πάντα με βάση γραφειοκρατικούς, ομαλοποιητικούς και οικονομικά 
προσανατολισμένους τρόπους αξιολόγησης, όπως αυτοί διαμορφώνονται από 
την κοινωνική ιεραρχία και τις δυνάμεις εξουσίας. Εν αντιθέσει λοιπόν των 
αρχών της Ενιαίας Εκπαίδευσης, τα παιδιά με αναπηρίες τελικά αποκλείονται 
και περιθωριοποιούνται (Armstrong, 1999∙ Armstrong, 2002∙ Broderich, Me-
hta-Parekh, & Reid, 2005∙ Crawford, 2000∙ Erevelles, 2005). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ετικετοποίηση του παιδιού ως ανάπηρο συχνά 
προδιαγράφει και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών του, 
όπως νομιμοποιείται και εκλογικεύεται μέσω της φρασεολογίας και των διαχω-
ριστικών πρακτικών που προτείνονται και χρησιμοποιούνται στα παραδοσια-
κά Αναλυτικά Προγράμματα. Μια αρνητική αντιμετώπιση από τους γύρω του 
όμως προδιαγράφει παράλληλα και τη συμπεριφορά του κατηγοριοποιημένου 
παιδιού, το οποίο και τελικά προσαρμόζεται στις χαμηλότερες προσδοκίες του 
περιβάλλοντος του (Armstrong, 2002∙ Broderich et al., 2005). Εκείνο βέβαια 
που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι τα ανάπηρα παιδιά στιγματίζονται απλά 
και μόνο επειδή αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που επιβάλ-
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λονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο και στοιχειοθετεί τη διδασκα-
λία και τους τρόπους αξιολόγησης με βάση τους ρυθμούς της κυρίαρχης κα-
νονικότητας και όχι την Ενιαία Εκπαίδευση. Επομένως εκείνο που θεωρείται 
ως ελλειμματικό ή ανεπαρκές γνωστικό επίπεδο των ανάπηρων παιδιών είναι 
ουσιαστικά και αναπόφευκτα το κατασκευασμένο αποτέλεσμα των αυστηρά 
δομημένων και δοσμένων εκ των άνω απαιτήσεων ενός ομαλοποιητικού και 
προσανατολισμένου στη νόρμα Αναλυτικού, το οποίο δεν επιλαμβάνεται της 
διαφορετικότητας (Clough, 1999∙ Erevelles, 2005).

Στα πλαίσια αυτής της νοοτροπίας, υιοθετούνται διαχωριστικές και υπο-
βαθμιστικές πρακτικές, που περιλαμβάνουν τροποποίηση των στόχων και δη-
μιουργία διαφορετικών Αναλυτικών Προγραμμάτων με λιγότερες απαιτήσεις 
και επιλεκτικά ελλιπές περιεχόμενο, όταν πρόκειται για παιδιά με αναπηρίες 
(Terwell, 2005). Έτσι, στα ελιτιστικά σχολεία προσφέρονται ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μη ανάπηρων μαθητών σε ένα υψη-
λό ποιοτικά μαθησιακό περιβάλλον. Αντίθετα, στο κατασκευασμένο «ειδικά» 
για ανάπηρα παιδιά σχολικό περιβάλλον (είτε πρόκειται για «ειδικά σχολεία ή 
τάξεις», ή «ώρες στήριξης») το μαθησιακό υλικό κατακερματίζεται, περιορί-
ζεται και τροποποιείται, ώστε να γίνει ποιοτικά και ποσοτικά λιγότερο από το 
υλικό για τους μη ανάπηρους μαθητές και να αποτελέσει τελικά μια ελλειμ-
ματική εκδοχή του «κανονικού» Αναλυτικού (Ζώνιου-Σιδέρη, Καραγιάννη, 
Ντεροπούλου, Παπασταυρινίδου, & Σπανδάγου, 2004∙ Broderich et al., 2005∙ 
Norwich, & Lewis, 2007∙ Terwell, 2005). Ως εκ τούτου, όπως χαρακτηριστικά 
επισημαίνει ο Terwell (2005: 660):

«Όλες αυτές οι διαδικασίες υποστυλώνουν, υποστηρίζουν, διευρύνουν 
και διαιωνίζουν τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κατηγοριών, στις 
οποίες κατατάσσονται οι μαθητές εντός του σχολικού πλαισίου, όπως 
καθορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα».

Βέβαια, τα Αναλυτικά Προγράμματα αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο και 
την έμπρακτη υλοποίηση της δημοκρατίας, όπως αυτή έχει γίνει αντιληπτή και 
ως εκ τούτου έχει νομιμοποιηθεί μέσα στους θεσμούς του εκάστοτε πολιτικού 
συστήματος και επομένως στα Αναλυτικά, τα οποία και απλώς αναπαράγουν 
τους νόμους και τους κοινωνικούς κανόνες (Carr, 1998∙ Crawford, 2000). Για 
να γίνει λοιπόν δυνατός ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός των Αναλυτικών, εί-
ναι αναγκαία η εδραίωση διαλεκτικής και αμοιβαία υποστηρικτικής σχέσης 
ανάμεσα στην ανάπτυξη του Αναλυτικού και τις αυθεντικές δημοκρατικές δι-
αδικασίες. Έτσι, εντός μιας γνήσιας δημοκρατίας, το Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα θα προάγει εξ ορισμού τα δημοκρατικά ιδεώδη έχοντας ενσωματώσει ένα 
απολογισμό του παρελθόντος και ένα μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης για το 
μέλλον (Carr, 1998). 
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Προς ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα που προάγει την ένταξη

Συνοπτικά, τα μέχρι τούδε διλήμματα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών 
με αναπηρίες, στον ελληνικό και διεθνή χώρο, περιστρέφονται συνήθως γύρω 
από την ταυτότητα και την τοποθέτηση των ανάπηρων παιδιών σε ειδικά ή 
γενικά σχολεία, με το μεγαλύτερο προβληματισμό να συγκεντρώνεται στην 
πρέπουσα δομή του Αναλυτικού Προγράμματος, δηλαδή αν επιβάλλεται να 
είναι ίδιο για όλους, ή ένα Αναλυτικό «διαίτης» αν πρόκειται για ανάπηρα παιδιά 
(Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2004∙ Norwich, 2010). Βέβαια, για να απαντηθούν τέτοια 
διλήμματα, χρειάζεται να τονισθεί ότι ο κύριος στόχος μιας γνήσια δημοκρατικής 
εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών και της 
δεξιότητας για επίλυση προβλημάτων μέσα από συλλογικές δραστηριότητες και 
γόνιμο διάλογο. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από την περιοριστική καθοδήγηση προς την απόκτηση στείρας γνώσης 
και το πνεύμα συντήρησης της παραδοσιακής δυαδικότητας του υφιστάμενου 
Αναλυτικού Προγράμματος. Αντίθετα, απαιτείται η δημιουργία και η εδραίωση 
ενός δημοκρατικού σχολείου που θα παρέχει σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να 
διαμορφώσουν και να πετύχουν συλλογικούς σκοπούς μέσα από την από κοινού 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναφυόμενων ανησυχιών του συνόλου, 
δηλαδή μέσα από ένα ενταξιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 
2004∙ Carr, 1998∙ Crawford, 2000). 

Δεδομένου βέβαια ότι μια θεωρία για τα Αναλυτικά Προγράμματα πρέπει 
να αποτελεί συνισταμένη ενός εκπαιδευτικού προγραμματισμού που μεριμνά 
κυρίως για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μαθητών, τότε κεντρικός άξο-
νας του Αναλυτικού πρέπει να είναι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εμπειριών και διαντιδράσεων, ως πρωταρχικών μηχανισμών 
μάθησης και ενεργοποίησης της αναπτυξιακής διαδικασίας (Terwell, 2005). 
Επειδή όμως η επιτυχία αυτού του στόχου στηρίζεται στη δομή, το σκεπτικό 
και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος, η αποτελεσματικότητα 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την καθιέρωση ενός δημοκρατικού Ανα-
λυτικού, το οποίο να καλλιεργεί ανθρωπιστικά ιδεώδη και να προάγει αξίες 
όπως ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και 
η εξάλειψη όλων των φραγμών στη μάθηση, ως θέμα απονομής κοινωνικής δι-
καιοσύνης και εδραίωσης της ίσης παροχής ευκαιριών στη γνώση για όλα τα 
παιδιά (Carr, 1998). Έτσι, το ιδεατό Αναλυτικό Πρόγραμμα μπορεί να ενισχύ-
ει το στόχο για εγρήγορση γύρω από το θέμα της αναπηρίας. Αυτό καθίσταται 
επιτευκτό με την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων σχετικών με ζητήματα που 
αφορούν την αναπηρία, καθώς και με προτάσεις για διεπιστημονικές και δια-
θεματικές προσεγγίσεις (Broderich et al., 2005∙ Crawford, 2000). 
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Κατ’ ακρίβεια, η διαθεματική οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος 
μιας γνήσιας Ενιαίας Εκπαίδευσης προϋποθέτει ως βάση την πεποίθηση ότι η 
μαθησιακή εμπειρία είναι ολιστική και πολύπλοκη. Ως εκ τούτου, προσεγγίζει 
τη γνώση μέσα από αυθεντικές βιωματικές καταστάσεις και αλληλεπιδραστικά, 
ως μια εποικοδομητική πορεία με επίκεντρο το άτομο. Έτσι το παιδί υποστηρί-
ζεται εντός της τάξης, ανάλογα με τη διαφορετικότητα και τις ανάγκες του, όπως 
αυτές διαμορφώνονται εκάστοτε κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων 
(Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά, 2004). Βέβαια οι διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές 
στρατηγικές που προτείνονται από το ιδεατό Αναλυτικό Πρόγραμμα πρέπει να 
έχουν ως βάση και να διέπονται από ενταξιακές αρχές, οι οποίες να είναι αρκετά 
γενικές και ταυτόχρονα αρκετά ευέλικτες, ώστε η διδακτική πράξη να ανταπο-
κρίνεται άμεσα και με επιτυχία στις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, παρα-
μένοντας ταυτόχρονα εντός του κοινού για όλους πλαισίου (Crawford, 2000). 
Επομένως, ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα που προάγει την ένταξη είναι αυτό που 
θέτει τις κατάλληλες γνωστικές προκλήσεις, ενώ την ίδια στιγμή ανταποκρίνε-
ται ικανοποιητικά στη διαφορετικότητα και αίρει τους φραγμούς στη μάθηση 
(Norwich and Lewis, 2007).

Κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν ενός ενταξιακού Αναλυτικού είναι η διαφορο-
ποίηση όσον αφορά τους υποστόχους, τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης 
του υλικού, τις οδηγίες και τις δραστηριότητες, καθώς και το φυσικό περιβάλλον 
και τη διαρρύθμιση της τάξης, ώστε να ισχυροποιηθεί ο μαθητής και να επιτευ-
χθεί η αποτελεσματική και επιτυχής διδασκαλία, η οποία να ανταποκρίνεται στη 
διαφορετικότητα των μαθητών και στην απαίτηση για ίση πρόσβαση στη γνώση 
(Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά, 2004∙ Terwell, 2005). Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής μπορεί 
να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, να αναπτύξει τον αυτοσε-
βασμό και τον ετεροσεβασμό, καθώς και τη συνεργασία και την ομαδικότητα, 
χαρακτηριστικά που συντελούν παράλληλα στη δημιουργία μιας αποδοτικής 
τάξης. Επομένως η διαφοροποίηση κρίνεται ως κεντρική διδακτική μέθοδος 
και δόκιμη εκπαιδευτική προσέγγιση όχι μόνο για τα ανάπηρα αλλά και για τα 
μη ανάπηρα παιδιά (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά, 2004∙ Broderich et al., 2005∙ Erevelles, 
2005). Κατ’ ακρίβεια, η ετερογένεια που καθορίζει μια τάξη υπαγορεύει και υπο-
γραμμίζει τη ανάγκη υιοθέτησης ενταξιακής διδακτικής σκέψης και πρακτικής: 
πιστεύοντας πως όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, οι εκπαιδευτι-
κοί σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές στρατη-
γικές, ώστε πραγματικά να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στη γνώση και να γίνεται 
αποτελεσματικός και ουσιαστικός χειρισμός της διαφορετικότητας (Broderich 
et al., 2005∙ McGarvey, Morgan, Marriot, & Abbot, 1996). 

Πέραν της διαφοροποίησης, επίσης ενταξιακές στρατηγικές που πρέπει να 
εμπεριέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι η ανάλυση έργου και η ύπαρ-
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ξη δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση και 
ολιστική ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια και σε όλες τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής πράξης (Clough, 1998∙ 
McGarvey et al., 1996). Επικουρικής αλλά αναγκαίας επίσης χροιάς θεωρείται 
και η διαμόρφωση ιστοσελίδας με βοηθητικό υλικό και δειγματικές διδασκα-
λίες, ώστε να ενισχύεται ο εκπαιδευτικός στην προσπάθεια για εφαρμογή της 
διαφοροποίησης και άλλων ενταξιακών στρατηγικών (Erevelles, 2005). Τέλος, 
σημαντικό στοιχείο που πρέπει να υπάρχει σε ένα ενταξιακό Αναλυτικό Πρό-
γραμμα είναι εισηγήσεις για ένα νέο τύπο αξιολόγησης που δεν θα διεξάγεται 
με τον παραδοσιακό στατικό τρόπο της γραπτής εξέτασης στην ποσότητα των 
απομνημονευμένων γνώσεων, αλλά που θα γίνεται ανατροφοδοτικά και πολυ-
διάστατα εντός ενός διηνεκούς πιθανών μαθησιακών αποτελεσμάτων και σε 
συνάρτηση με τη μαθησιακή εμπειρία, με χρήση ποικιλίας εργαλείων, όπως 
είναι για παράδειγμα οι ατομικές ή ομαδικές εργασίες, η παρατήρηση, οι πα-
ρουσιάσεις ή το παιχνίδι ρόλων (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά, 2004). Ως αποτέλεσμα, 
η διδακτική πράξη μετατρέπεται τελικά σε «υψηλής πυκνότητας διδασκαλία», 
όπως χαρακτηριστικά ονοματίζεται από τους Norwich and Lewis (2007: 5): 
σχεδιάζοντας, συνδυάζοντας και εφαρμόζοντας ένα συνεχές παιδαγωγικών 
στρατηγικών και διδακτικών προσεγγίσεων τελικά υποστηρίζεται η ένταξη, 
αλλά και συνυπολογίζεται θετικά και δημιουργικά η ιδιαιτερότητα των παι-
διών και η συνεργατική μάθηση. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα μπορούσε να λεχθεί ότι ένα αναδιαμορφωμένο 
ενταξιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα, που δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο 
για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, και που προτεί-
νει κατευθυντήριες γραμμές για άρση των φραγμών και παροχή ίσης πρόσβα-
σης στη μάθηση, αποτελεί και το απαραίτητο εργαλείο για να δομηθεί και να 
εδραιωθεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Ενιαία Εκπαίδευση (Ζώνι-
ου-Σιδέρη κ.ά, 2004∙ Erevelles, 2005).

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, το ιδεατό Αναλυτικό Πρόγραμμα, ως εργαλείο ενός λειτουργικού 
και ανθρωπιστικού σχολείου, πρέπει να διέπεται, να θεμελιώνεται και να 
αναπτύσσεται με βάση την παιδαγωγική, δηλαδή κατά τον Alexander (2004: 11):

«όλες τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες τις οποίες πρέπει ο εκπαιδευ-
τικός να κατέχει, ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώνει και να δικαιώνει τις 
αποφάσεις που παίρνει ως συνιστώσες της διδακτικής πράξης».

Για να είναι όμως εφικτή η παιδαγωγική της Ενιαίας Εκπαίδευσης, το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα πρέπει να έχει ευελιξία, να στηρίζεται σε γενικές κοινές 
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αρχές για όλα τα παιδιά, να προτείνει κοινούς στόχους και να καθορίζει το ίδιο 
περιεχόμενο μάθησης για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως διαφορετικότητας 
και αναπηρίας, χωρίς να τροποποιεί αυτές τις βασικές διαστάσεις. Παράλληλα, 
απαιτείται να προσαρμόζεται στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού και 
να διαφοροποιεί τις διδακτικές προσεγγίσεις και τις παιδαγωγικές στρατηγι-
κές με ποικίλους τρόπους, ώστε να παρέχονται σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρί-
ες πρόσβασης στη γνώση. Ένα τέτοιο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθρεφτίζει την 
ουσιαστική και σε βάθος δημοκρατία και συμβάλλει στη δημιουργία και την 
εδραίωση της ενταξιακής κοινωνίας (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά, 2004∙ Carr, 1998∙ 
Norwich, 2010∙ Norwich and Lewis, 2007).
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Abstract

The implementation of inclusive education seems to bump onto current ideol-
ogy of contemporary education systems and the curriculum, which are based 
on the prevalent education policy that sets utilitarian goals. As a result, unfair 
procedures and functions are underpinned, which produce and reproduce so-
cial discrimination. Barriers to inclusion are raised by several methods, such 
as the prevalent rhetoric in the curriculum about children with disabilities, the 
hidden curriculum and the monolithic assessment methods, which are formed 
by the social hierarchy and the dominant power relations. Thus, despite the 
basic tenets of inclusion education, children with disabilities in contemporary 
schools are excluded and marginalized. Hence, it seems essential to reform the 
curriculum and render it inclusive. To this end, curricula should constitute the 
means to promote cognitive and emotional development of children. Therefore, 
curricula should propose the tools to raise the barriers to inclusion and provide 
equal opportunities in quality learning. In this way, inclusive education may be 
established in the short and long-term. 

Key-words: inclusive education, curriculum, children with disabilities
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Διερεύνηση των απόψεων των Εκπαιδευτικών 
σχετικά με την επιμόρφωση και τον ρόλο της 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

Κατερίνα Κασιμάτη, Μαριλένα Μπάρτσα

Εισαγωγή

Οι συνεχιζόμενες αλλαγές σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο καθιστούν 
αναγκαία την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Το 
«άνοιγμα» των σχολείων στην κοινωνία, δημιουργεί την ανάγκη οργανωτικών 
αλλαγών στους στόχους και τα καθήκοντα των συντελεστών της εκπαίδευσης, 
με τους εκπαιδευτικούς να πρέπει να δραστηριοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί 
η ικανότητά τους για αποτελεσματική διδασκαλία. Με δεδομένο ότι οι 
ανθρώπινοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, τίθεται το ερώτημα, πού κατά 
προτεραιότητα πρέπει να στραφούν, ώστε να επιφέρουν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί και οι 
ερευνητές έχουν συμφωνήσει ότι η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα, είναι κατά 
κύριο λόγο, η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ΣΕΑ). 
Η διαρκής ανανέωση των γνώσεων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης 
και οι αναπτυσσόμενοι ρυθμοί της κοινωνίας επιβάλλουν τη σύνδεση της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αυτεπάρκειας και της ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, του 
σχολικού κλίματος και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου.

1. Θεωρητικό Πλαίσιο

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τις επιμορφωτικές ανάγκες των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών, αναδείχθηκε το γεγονός, ότι, ενώ αναγνωρίζεται 
από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας η σημασία της διατύπωσης των 
επιμορφωτικών αναγκών και η κάλυψή τους (Ρες 2006· Μείζον Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης, 2013· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009, 2010) δεν υπάρχει 
επαρκής αριθμός ερευνών στον τομέα αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία 
των δημοσιευμένων μελετών (κατά κύριο λόγο άρθρων) αφορούν κυρίως 
την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν ήδη 
διενεργηθεί και τη σημασία των επιμορφωτικών αναγκών στις Νέες Τεχνολογίες 
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και την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, με τις περισσότερες από αυτές να αφορούν 
τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και λιγότερο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Γιαννούλη, 1983· Βεργίδης 1998· Ξωχέλλης, 2007· Παπαδάκης, 
Φραγκούλης, 2005· Κασιμάτη, 2000· Γκότοβος, 2009). Η μελέτη, ωστόσο, 
της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας και τα αποτελέσματα άλλων 
σχετικών εμπειρικών ερευνών είναι πολύτιμα για μια πρώτη προσέγγιση του 
ζητήματος της επιμόρφωσης. Είναι όμως σαφές, ότι δεν επαρκούν για μία σε 
βάθος μελέτη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, οι οποίες 
εμφανίζονται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα, οπότε δεν είναι εύκολο στον 
ερευνητή να τις αποτιμήσει και να τις ιεραρχήσει.

Είναι κοινά αποδεκτή η μεγάλη σημασία της αρχικής κατάρτισης των εκ-
παιδευτικών η αποτελεσματικότητα και η ποιότητά της, καθώς και η ενίσχυση 
της κατά την ένταξη του εκπαιδευτικού στο επάγγελμα (Φερεντίνος, & Κασι-
μάτη, 2005· Μπαγάκης, 2010, 2011). Η ποιότητα της αρχικής κατάρτισης είναι 
ζωτικής σημασίας και για την ανάπτυξη της αριστείας στη διδασκαλία. Ιδανι-
κά, θα πρέπει να εξασφαλίζει, την ισορροπημένη και συνεκτική προσέγγιση 
της θεωρητικής γνώσης του αντικειμένου διδασκαλίας, την άριστη διδασκαλία 
και την άμεση διδακτική εμπειρία. Έτσι, εκτός από τη γνώση του αντικειμένου 
τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν και επαγγελματικές 
δεξιότητες (Κασσωτάκης, 1983· Μαυρογιώργος 2002· Κατσαρού, & Δεδού-
λη, 2008· Μπαγάκης, 2010).

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εισαγωγική επιμόρφωση διεθνώς ανέρ-
χεται σε ποσοστό 48,6%. Τα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος αποτε-
λούν ένα πολύ κρίσιμο στάδιο για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευ-
τικού, γι’ αυτό και στα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών, οι πλήρως καταρ-
τισμένοι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα που εργάζονται για πρώτη φορά, 
έχουν πρόσβαση σε ένα διαρθρωμένο στάδιο ένταξης, που συνήθως διαρκεί 
ένα σχολικό έτος (TALIS, 2013). 

Ασφαλώς, η επιμόρφωση, δεν πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία που επι-
φέρει αλλαγές μόνο στη διδασκαλία, αλλά και μία διαδικασία που αποβλέπει 
σε μια διαρκή αλλαγή της καθημερινής κουλτούρας του σχολείου (Rogers & 
Babinski, 1999· Petropoulou, & Kasimati, 2015). Συνεπώς, η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών δεν πρέπει να περιορίζεται στην παρακολούθηση κάποιων υπο-
χρεωτικών ή προαιρετικών σεμιναρίων, αλλά να αποτελεί μέρος μιας συνεχούς 
επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της 
συνολικής ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος (Ρες, 2006· 
Χατζηπαναγιώτου, 2001).

Σύμφωνα, επίσης, με τη βιβλιογραφία, η βελτίωση της ελκυστικότητας του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, καθώς και της επαγγελματικής ικανοποίη-
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σης και της αυτεπάρκειας που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός σχετίζεται άμεσα 
με τις διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Little, 1995· Παπαναούμ, 2005· 
Βλάμη, 2014).

Τέλος, από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, προέκυψε, ότι η χώρα 
μας δεν έλαβε μέρος στη Διεθνή Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση 
του ΟΟΣΑ το 2013 (TALIS, 2013), μια έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος 22 
ευρωπαϊκές χώρες ή περιοχές. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ότι θα είχε μεγάλο ενδια-
φέρον αν γινόταν μια έρευνα στη χώρα μας, με παρόμοιο ερωτηματολόγιο που 
να αποτυπώνει τις Ευρωπαϊκές τάσεις στο θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης 
και παράλληλα να γίνει μερική σύγκριση των συμπερασμάτων.

2. Μεθοδολογία της έρευνας

Η πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας έχει ως στόχο να διερευνήσει το 
περιεχόμενο, τη μορφή και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
η οποία αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα θέματα της εκπαιδευτικής 
επικαιρότητας, καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στις νέες 
κοινωνικές, πολιτιστικές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Απώτερος σκοπός της 
έρευνάς μας είναι ο εντοπισμός στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
τους εκπαιδευτικούς φορείς σε αναγκαίες προσαρμογές του περιεχομένου, 
των μορφών, του χρόνου και του χώρου διεξαγωγής της επιμόρφωσης, ώστε 
να παραμένει συνεχώς επίκαιρη και αποτελεσματική. Επιμέρους στόχοι της 
έρευνας είναι:

• Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία έχουν λάβει μέρος.

• Η καταγραφή και η αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκ-
παιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τις αντιλαμβάνο-
νται οι ίδιοι καθώς και τα κίνητρα και τα εμπόδια για τη συμμετοχή 
τους σε επιμορφωτικές δραστηριότητες.

• Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς το πλαίσιο 
διεξαγωγής, τη μεθόδευση, τη διάρκεια και τον χρόνο της παρεχόμε-
νης επιμόρφωσης.

• H διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για τον ρόλο της επιμόρφωσης στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.

• Η καταγραφή του βαθμού αυτεπάρκειας, της κινητικότητας και του αι-
σθήματος ικανοποίησης από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τους παραπάνω στόχους και 
τα οποία διερευνήσαμε μελετώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι:
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1. Πόσο έτοιμοι για το επάγγελμα ήταν οι εκπαιδευτικοί κατά την έντα-
ξή τους και σε ποιο ποσοστό συμμετείχαν σε εισαγωγική επιμόρφωση;

2. Σε ποιο βαθμό αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι οι εκπαιδευτικοί 
για τη διδασκαλία και πόσο συνετέλεσε στη βελτίωση του αισθήματος 
αυτεπάρκειας η επιμόρφωση που έχουν λάβει, εισαγωγική ή συνεχής;

3. Σε ποιους τομείς που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη ή που αφο-
ρούν τη διεξαγωγή της διδασκαλίας ή που σχετίζονται με το σχολικό 
κλίμα είχε θετική επίδραση η επιμόρφωση που έχουν λάβει;

4. Σε ποιες θεματικές περιοχές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφω-
ση και πόσο η επιμόρφωση που λαμβάνουν καλύπτει τις ανάγκες που 
αναφέρουν;

5. Ποια εμπόδια προβάλλουν για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές 
δραστηριότητες;

6. Ποιες τεχνικές και μεθόδους, σε ποιο χρόνο και ποιο τόπο επιθυμούν 
για τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης;

7. Πόσες φορές και για ποιους επαγγελματικούς λόγους έχουν μεταβεί 
στο εξωτερικό;

8. Πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται από το επάγγελμα και το σχολείο 
που υπηρετούν;

Το δομημένο ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη συλλο-
γή ποσοτικών δεδομένων (Παρασκευόπουλος, 1993· Δημητρόπουλος, 2004). 
Έτσι, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Ευρω-
παϊκής Έρευνας του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της έρευνας TALIS (2013) που ανα-
φέρεται στον εκπαιδευτικό, μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική 
πραγματικότητα (OECD, 2014). Περιλαμβάνει τριάντα τρεις (33) ερωτήσεις 
χωρισμένες σε έξι θεματικές ενότητες. Το πρώτο μέρος καλύπτει ερωτήσεις 
που αφορούν προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού όπως φύλο, ηλικία, κα-
θεστώς εργασίας, διδακτική εμπειρία, τυπική εκπαίδευση και ειδικότητα. Το 
δεύτερο μέρος καλύπτει ερωτήσεις που αφορούν θέματα επαγγελματικής ανά-
πτυξης των εκπαιδευτικών, καταγράφονται οι θεματικές ανάγκες για επιμόρ-
φωση, τα εμπόδια που προβάλλονται και οι τεχνικές επιμόρφωσης που επιθυ-
μούν. Το τρίτο μέρος περιέχει ερωτήσεις για τη διδασκαλία, την αξιολόγησή 
της, τις διδακτικές πρακτικές, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευ-
τικών. Το τέταρτο μέρος καλύπτει τις μεθόδους και τις πρακτικές που εφαρ-
μόζουν οι εκπαιδευτικοί και το κλίμα στο σχολείο που εργάζονται. Το πέμπτο 
μέρος καλύπτει θέματα που αφορούν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από 
το επάγγελμα που ασκούν και το σχολείο. Το έκτο μέρος περιλαμβάνει ερωτή-
σεις που αφορούν την κινητικότητα των εκπαιδευτικών.

Την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου διασφαλίζουν, ο μεγάλος αριθμός των 
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ερωτήσεων και η ομοιογένεια τους, ο σχετικά μικρός χρόνος συμπλήρωσης, 
οι σαφείς οδηγίες, οι ομοιογενείς κλίμακες αξιολόγησης, το μικρό διάστημα 
χορήγησης, η συνεργασία των υποκειμένων. Την εγκυρότητα διασφαλίζει, η 
διεθνής χορήγηση και η αξιολόγησή του από ομάδα εξειδικευμένων επιστημό-
νων και το αξιόπιστο και έγκυρο στατιστικό εργαλείο SPSS 17.0, με το οποίο 
έγινε η επεξεργασία των απαντήσεων (Κορρές, 2015). 

Η συλλογή των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας πεδίου πραγματοποιή-
θηκε με έρευνα επισκόπησης (survey) σε υποσύνολο του πληθυσμού, σε δι-
αθέσιμο δείγμα εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρε-
τούν σε Δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Διονύσου, τα οποία ανή-
κουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Στην 
κύρια έρευνα συμμετείχαν και τα δέκα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Διονύσου και συγκεκριμένα, από τους 290 περίπου εκπαιδευτικούς 
που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας αποδέχτηκαν τη συμμετοχή 
110, ενώ τελικά επιστράφηκαν 90 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το ποσο-
στό συμμετοχής, δηλαδή, των εκπαιδευτικών ήταν 31%. Το ζητούμενο είναι 
κυρίως η όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση της παρούσας κατάστασης 
και όχι τόσο η ερμηνεία του φαινομένου, με τον εντοπισμό των αιτιωδών σχέ-
σεων και η γενίκευση των ευρημάτων σε ευρύτερα ομοειδή σύνολα – πληθυ-
σμούς (Κορρές, 2011). Στην έρευνα μας αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν πι-
θανές συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των μεταβλητών 
που εξετάστηκαν και τέλος διατυπώθηκαν τάσεις (Κασιμάτη, 2011).

 
3. Αποτελέσματα της έρευνας

Δημογραφικά στοιχεία

Στον τομέα της διδασκαλίας απασχολούνται κυρίως γυναίκες. Στην πα-
ρούσα έρευνα το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 73,33%. Ηλικιακά τα 
δύο τρίτα των εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 ετών και μόνο το 6,7% είναι 
κάτω των 40 ετών. Από τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
το 97,8% είναι πλήρους απασχόλησης και το 86,7% είναι μόνιμοι υπάλληλοι. 
Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς έχουν διδακτική εμπειρία πάνω από 20 
χρόνια και μόνο το 16.7% έχουν μικρότερη εμπειρία από 10 χρόνια.

Αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εισαγωγική επιμόρφωση είναι σε πο-
σοστό 52,6%. Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών κάτω των 50 ετών που έχουν 
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ολοκληρώσει την αρχική κατάρτιση είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις 
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Διερευνώντας το επίπεδο προετοιμασίας ενός 
εκπαιδευτικού κατά την ένταξή του στο εκπαιδευτικό σύστημα εξετάσαμε τον 
βαθμό στον οποίο η γνώση του περιεχομένου, των παιδαγωγικών και των διδα-
κτικών μεθόδων και πρακτικών των αντικειμένων που θα κληθούν να διδάξουν 
συμπεριλαμβάνονταν στη βασική τους εκπαίδευση. Το 54,4% των εκπαιδευ-
τικών είχαν γνώση του περιεχομένου όλων των αντικειμένων που διδάσκουν. 
Ένα ποσοστό 31,1% δεν είχε καθόλου γνώσεις για τις θεωρίες της διδασκαλίας 
(παιδαγωγική), και λίγο μικρότερο ποσοστό (23,3%) δεν είχε καθόλου γνώ-
σεις για τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές στα διδακτικά αντικείμενα του.

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι υψηλή. Η έρευνα προσδι-
ορίζει τους πέντε τομείς για τους οποίους τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπαιδευτι-
κών έχουν εκφράσει τα υψηλότερα επίπεδα ανάγκης: 1) επαγγελματικός προ-
σανατολισμός και συμβουλευτική μαθητών 2) διδασκαλία σε πολυπολιτισμι-
κό και πολυγλωσσικό περιβάλλον 3) διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες 
4) νέες τεχνολογίες στον χώρο εργασίας και 5) παρεμβάσεις εξατομικευμένης 
μάθησης. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι 
καταγράφονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 1. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, 
όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι

Η συσχέτιση των αναγκών με την ηλικία των εκπαιδευτικών έχει το σχήμα 
ανάποδου «U», με τους νεαρότερους και τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
να εκφράζουν λιγότερες ανάγκες σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς 50-59 
ετών. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Σχήμα 2. Σχέση ηλικίας εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών

Η έρευνα, εξετάζοντας την ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δραστηριοποιηθεί 
σε 10 από τα 14 ζητήματα που απαριθμούνται στην έρευνα. Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά συμμετοχής σε ΣΕΑ είναι σε θεματικές περιοχές γνώσης και εμβά-
θυνσης των διδακτικών αντικειμένων 37,8%, υλοποίησης του αναλυτικού προ-
γράμματος 32,2%, ανάπτυξης τεχνικών αξιολόγησης 24,4% και ΤΠΕ 14,4%. 
Ακόμη, παρατηρείται αρνητική συσχέτιση στα περισσότερα ζητήματα, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, σε όσα δηλαδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη επι-
μόρφωσης υπήρχε πολλή μικρή συμμετοχή τους τελευταίους 12 μήνες, όπως 
συμβουλευτική και προσανατολισμός μαθητών, διδασκαλία σε πολυγλωσσι-
κό περιβάλλον, διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες, νέες τεχνολογίες και 
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παρεμβάσεις εξατομικευμένης μάθησης. Αντίθετα, για ζητήματα που υπήρχε 
μεγάλη συμμετοχή σε δραστηριότητες ΣΕΑ δεν παρατηρείται ανάγκη επιμόρ-
φωσης, όπως γνώση και εμβάθυνση στα διδακτικά αντικείμενα, υλοποίηση του 
αναλυτικού προγράμματος, και τεχνικές αξιολόγησης μαθητών.

Σχήμα 3. Σχέση αναγκών και δραστηριοτήτων που έχουν συμμετάσχει

Ένας στους οκτώ εκπαιδευτικούς συμμετείχε σε δραστηριότητες ΣΕΑ και 
δηλώνει ότι συνεχίζει να έχει μεγάλη ανάγκη για επιμόρφωση. Τελικά, φαίνεται 
το επίπεδο αναγκών να μειώνεται σταθερά μετά την επιμόρφωση για όλα τα 
ζητήματα που υπήρξε ΣΕΑ, με εξαίρεση την κατάρτιση στον τομέα της ΤΠΕ. 

Ως προς τα εμπόδια που προβάλλονται και δυσχεραίνουν τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε ΣΕΑ, οι μισοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι αποτε-
λούν εμπόδια, η έλλειψη κινήτρου/αμοιβής, ώστε να λάβει κάποιος μέρος σε 
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τέτοιες δραστηριότητες, η έλλειψη οποιουδήποτε επαγγελματικού οφέλους, 
η έλλειψη υποστήριξης από την υπηρεσία και το γεγονός ότι η επιμόρφωση/
επαγγελματική ανάπτυξη είναι πολύ ακριβή, απρόσιτη. Η έλλειψη χρόνου 
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων είναι βασικό εμπόδιο σύμφωνα με το 62% 
των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η δημιουργία κινήτρων και υπο-
στηρικτικών μέτρων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών στη ΣΕΑ. 

Σχήμα 4. Εμπόδια συμμετοχής σε συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη

Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη μεταβάλλεται, ωστόσο εξακο-
λουθούν να υφίστανται παραδοσιακές τεχνικές. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, 
προτιμούν άλλες μορφές δραστηριοτήτων, όπως δειγματικές διδασκαλί-
ες, μικροδιδασκαλίες καθώς και άλλες που βασίζονται στη λιγότερο συ-
στηματοποιημένη συνεργασία μεταξύ ομοτίμων και εστιάζουν στη συμ-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

65Διερεύνηση των απόψεων των Εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση 
και τον ρόλο της στην επαγγελματική τους ανάπτυξη

μετοχή σε επίπεδο σχολείου, όπως η οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων 
εργασίας (project). Εμφανίζονται, επίσης, μορφές ΣΕΑ που βασίζονται 
στις ΤΠΕ, όπως η περίπτωση των δικτύων εκπαιδευτικών. Οι επιθυμίες 
των εκπαιδευτικών καταγράφονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5. Μέθοδοι κα τεχνικές επιμόρφωσης που επιθυμούν 
οι εκπαιδευτικοί στην ΣΕΑ

Ο χρόνος που προτιμούν οι εκπαιδευτικοί για συμμετοχή σε ΣΕΑ είναι κατά 
τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου και ποτέ κατά τη διάρκεια των διακο-
πών. Επίσης, ως προς τον χώρο στον οποίο θα λαμβάνει χώρα η ΣΕΑ εκφρά-
ζουν την προτίμησή τους για το σχολείο και τα ειδικά επιμορφωτικά κέντρα. 
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Διακρατική κινητικότητα εκπαιδευτικών 

Το 31.1% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχει μεταβεί στο εξωτερικό για 
επαγγελματικούς σκοπούς τουλάχιστον μία φορά. Η κινητικότητα αυξάνεται 
σταθερά από την ηλικία των 30 έως την ηλικία των 60 ετών, όπου αυξάνεται και 
η ανάγκη για επαγγελματική εξέλιξη και μειώνονται τα οικογενειακά «εμπόδια» 
που πρόβαλλαν οι εκπαιδευτικοί στην αντίστοιχη ενότητα. Στις ηλικίες άνω των 
60 ετών παρατηρείται μικρή διακρατική κινητικότητα. Η συνοδεία μαθητών 
επισκεπτών αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία επαγγελματικής κινητικότητας των 
εκπαιδευτικών, με ποσοστό 23,3% αρκετά μικρότερο από το 44,2 % που είναι 
ο μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ.

Ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 

Οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανο-
ποιημένοι με το επάγγελμά τους (77,7%), αλλά θεωρούν ότι η κοινωνία δεν 
αναγνωρίζει την αξία του. Κατά κανόνα, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκ-
παιδευτικών δεν επηρεάζεται από την ηλικία ή την προϋπηρεσία τους. Γενικά, 
οι άντρες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους 
σε σχέση με τις γυναίκες, αφού έχουν μεγαλύτερα ποσοστά στις αρνητικές και 
αδιάφορες κρίσεις, κάτι που τελικά εξηγεί και το γεγονός ότι το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού προσελκύει περισσότερες γυναίκες. Τέλος, παρατηρήθηκε θε-
τική συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης από το επάγγελμα και του βαθμού 
ικανοποίησης από το συγκεκριμένο σχολείο που υπηρετούν και αντιστρόφως.
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Σχήμα 6. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών

4. Συζήτηση

Η έρευνα αντλεί και συγκρίνει τα δικά της δεδομένα με στοιχεία από την 
ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τη Διεθνή Έρευνα για τη 
Διδασκαλία και τη Μάθηση του ΟΟΣΑ το 2013 (TALIS Results, 2013), από 
το Δίκτυο «Ευρυδίκη» και από το Ερωτηματολόγιο UOE (EYRYDICE, 1995· 
OECD, 2014).

Αρχικά, διερευνώντας το επίπεδο προετοιμασίας του εκπαιδευτικού κατά 
την ένταξή του στο εκπαιδευτικό σύστημα και έχοντας ως στόχο να καταδεί-
ξουμε την ανάγκη της αποτελεσματικής προετοιμασίας του μελλοντικού εκ-
παιδευτικού, εξετάσαμε τον βαθμό στον οποίο η γνώση του περιεχομένου, των 
παιδαγωγικών και των διδακτικών μεθόδων και πρακτικών των αντικειμένων 
που θα κληθούν να διδάξουν συμπεριλαμβάνονταν στη βασική τους εκπαί-
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δευση. Οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς είχαν γνώση του περιεχομένου όλων 
των αντικειμένων που διδάσκουν. Το ένα τρίτο δεν είχε καθόλου γνώσεις για 
τις θεωρίες της διδασκαλίας (παιδαγωγική), ενώ λίγο μικρότερο ποσοστό δεν 
είχε καθόλου γνώσεις σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές στα 
διδακτικά του αντικείμενα. Από τους εκπαιδευτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση που ολοκλήρωσαν κάποιο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης, το 80 % δήλω-
σαν ότι η επιμόρφωσή τους περιελάμβανε και τις τρεις ανωτέρω συνιστώσες. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών, περίπου 95%, κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός τους νιώθουν πολύ καλά προετοιμασμένοι και στους τρεις 
παραπάνω τομείς. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που αισθάνονται επαρκείς 
σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, τα παιδαγωγικά (θεωρία της διδασκαλίας) κα-
θώς και τις μεθόδους και πρακτικές του διδακτικού αντικειμένου τους μετά την 
ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης είναι υψηλότερο, σε σύγκριση με όσους 
δεν έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο πρόγραμμα. Από τα ανωτέρω προκύ-
πτει ότι η ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης επηρεάζει εν μέρει τον βαθμό 
στον οποίο οι εκπαιδευτικοί νιώθουν έτοιμοι για το έργο τους.

Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) των εκπαιδευτικών βρίσκεται 
στο επίκεντρο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η παρο-
χή υψηλής ποιότητας ΣΕΑ είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς διασφαλίζει 
την απόκτηση και διατήρηση των δεξιοτήτων εκείνων που χρειάζονται οι εκ-
παιδευτικοί προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στις τάξεις του σήμερα. 
Τονίζεται, επίσης, η σημασία τόσο της εναρμόνισης της ΣΕΑ με τις αλλαγές 
που σημειώνονται στη διδασκαλία και τη μάθηση, και της προώθησης των δι-
επιστημονικών και των συνεργατικών προσεγγίσεων, όσο και της ανάπτυξης 
ψηφιακών δεξιοτήτων και της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Τα ζη-
τήματα για τα οποία μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών έχουν εκφράσει μέτρια 
ή υψηλά επίπεδα αναγκών και τα οποία απασχολούν και τους εκπαιδευτικούς 
της ΕΕ, φαίνεται να αντανακλούν περισσότερο την επιθυμία πρόσβασης σε 
μεθόδους, υλικό, εξοπλισμό, και δεξιότητες διδασκαλίας που θα τους δώσουν 
τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη μάθηση στην τάξη με έναν πιο εξατομι-
κευμένο, αποτελεσματικό, σύγχρονο, διαφοροποιημένο, και διεπιστημονικό 
τρόπο, παρά την επιθυμία για δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που 
να σχετίζονται με το περιεχόμενο του αντικειμένου τους. Η προτεραιότητα 
αυτή, με τη σειρά της, δείχνει ότι έχουν ήδη αντιληφθεί την αλλαγή μοντέλου 
σκέψης. Έχουν δηλώσει σαφώς την ανάγκη τους για πόρους που θα τους επι-
τρέψουν να μεταφέρουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους από τη θεωρία 
στην τάξη και να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στο να βοηθήσουν τους μα-
θητές να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, διδάσκοντας σύμφωνα με 
τις σύγχρονες μεθόδους και τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
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Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό με τη σχετικά χαμηλή θέση που κα-
ταλαμβάνει η «γνώση και κατανόηση του αντικειμένου διδασκαλίας» και η 
«υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων» υποδηλώνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί αφενός θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι στο αντι-
κείμενο και το περιεχόμενο διδασκαλίας, αφετέρου χρειάζονται κατάρτιση για 
να ενισχύσουν τις διδακτικές τεχνικές τους. Από τη σχέση της ηλικίας με τα 
επίπεδα αναγκών για επιμόρφωση, γίνεται κατανοητό ότι το χαμηλότερο επί-
πεδο αναγκών που αναφέρουν οι νεώτεροι, φανερώνει την κάλυψη των ανα-
γκών από την εισαγωγική επιμόρφωση ή την υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευ-
ση, ενώ σε μεγαλύτερης ηλικίας ( >60 ετών ) εκπαιδευτικούς αντικατοπτρίζει 
μάλλον την εμπειρία τους και τα μειωμένα κίνητρα για τα επόμενα στάδια του 
επαγγελματικού τους βίου, παρά την αντικειμενική αυτοαξιολόγηση των ανα-
γκών τους. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί στις ηλικίες 50 έως 59 ετών διανύουν 
την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο διαφοροποίησης του επαγγέλματος, που 
αποτελεί μια περίοδο πειραματισμού και ενεργού δράσης, καθώς διαμορφώ-
νουν τον δικό τους τρόπο διδασκαλίας, δοκιμάζουν νέες πρακτικές, αναστο-
χάζονται και επαναξιολογούνται.

Όσον αφορά τις θεματικές περιοχές των δραστηριοτήτων της συνεχούς επι-
μόρφωσης που πραγματοποιούνται είναι κυρίως εμβάθυνσης του περιεχομέ-
νου των διδακτικών αντικειμένων, υλοποίησης του αναλυτικού προγράμματος 
και τεχνικών διδασκαλίας και αξιολόγησης και επομένως μπορεί να εξηγηθεί 
ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί στα ζητήμα-
τα αυτά και οι λίγες ανάγκες που εκφράζονται.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα 
στις ανάγκες που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί και στο πραγματικό περιεχόμε-
νο των δραστηριοτήτων, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους τρόπους, 
όπως μέσω της επιρροής που ασκούν οι δραστηριότητες ανάπτυξης περιορίζο-
ντας τις ανάγκες ή προκαλώντας μεγαλύτερη ανάγκη. Μπορεί, επίσης να οφεί-
λεται στο γεγονός ότι αυτό που προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς ή αυτό στο 
οποίο έχουν πρόσβαση δεν συμπίπτει πάντοτε με αυτό που θεωρούν ως σημα-
ντικότερο. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει ίσως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες ΣΕΑ των εκπαιδευ-
τικών παρά τη μεγάλη και πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουν εκφράσει γι αυτά. 

Τέλος, η ενίσχυση της κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού εί-
ναι αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η διακρατική 
κινητικότητα των εκπαιδευτικών είναι σημαντική για πολλούς και διαφορετι-
κούς λόγους. Για όσους συμμετέχουν η εμπειρία αυτή αποτελεί άμεση επαφή 
με ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο μπορεί να υιοθετούνται 
άλλες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες διδασκαλίας. Αποτελεί, επομένως, μια 
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μοναδική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν τον δικό τους τρόπο 
διδασκαλίας και να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους τους από το εξω-
τερικό σχετικά με την εμπειρία τους. 

5. Συμπεράσματα - Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη μάθηση στο 
σχολείο και η ανάγκη να βελτιστοποιηθεί η συμβολή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία υπογραμμίζεται ως προτεραιότητα κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Συγκεκριμένα, έχει επισημανθεί η ανάγκη βελτίωσης της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών, της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης σε προσωπικό 
επίπεδο και σε επίπεδο διδασκαλίας και η ελκυστικότητα του επαγγέλματος 
των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να δοθούν συνοπτικά οι 
απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα, όπως διατυπώθηκαν στη μεθοδολογία 
σε αντίστοιχη αρίθμηση:

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εισαγωγική επιμόρφωση είναι σε 
ποσοστό 52,6%. Το 54,4% των εκπαιδευτικών από τη βασική εκπαί-
δευση είχαν γνώση του περιεχομένου όλων των αντικειμένων που δι-
δάσκουν, ενώ το 31,1% δεν είχε καθόλου γνώσεις για τις θεωρίες της 
διδασκαλίας (παιδαγωγική) και το 23,3% δεν γνώριζε τις διδακτικές με-
θόδους και πρακτικές στα διδακτικά του αντικείμενα. Τα ποσοστά που 
καταγράφηκαν καταδεικνύουν την αναγκαιότητα όλοι οι εκπαιδευτικοί 
να έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ενός κατάλληλα σχεδιασμένου 
προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης.

2. Το 95% των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους 
νοιώθουν πολύ καλά προετοιμασμένοι και στις τρεις παραπάνω συ-
νιστώσες, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που αισθάνονται επαρκείς είναι υψηλότερο σε όσους 
συμμετείχαν σε εισαγωγική επιμόρφωση, σε σύγκριση με όσους δεν 
είχαν παρακολουθήσει αντίστοιχο πρόγραμμα. Ωστόσο, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι οι ερωτηθέντες διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας 
στη διδασκαλία και προκύπτει θετική συσχέτιση της προϋπηρεσίας με 
την επάρκεια στις συνιστώσες και ειδικά στο περιεχόμενο των διδακτι-
κών αντικειμένων και των μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας, κάτι 
που δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για 
τη θετική επίδραση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο βαθμό 
επάρκειας των εκπαιδευτικών.

3. Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν θετική κρίση σε ζητήματα που βελτιώ-
νουν τη διδασκαλία τεχνικά, τεχνικές αξιολόγησης, εφαρμογή των ΤΠΕ 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε ζητήματα διδακτικών αντικει-
μένων η επιμόρφωση δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ένα μεγάλο 
ποσοστό των συμμετεχόντων δηλώνουν, επίσης, ότι η συμμετοχή τους 
σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης βελτίωσε την αυτεπάρ-
κεια και την αυτοπεποίθησή τους, κάτι που έχει θετικό πρόσημο στην 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

4. Η έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, προσδιορίζει τους πέντε τομείς για 
τους οποίους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει τα υψη-
λότερα επίπεδα ανάγκης και αυτοί είναι: ο επαγγελματικός προσανα-
τολισμός και η συμβουλευτική μαθητών, η διδασκαλία σε πολυπολιτι-
σμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, η διδασκαλία μαθητών με ειδικές 
ανάγκες, οι νέες τεχνολογίες στον χώρο εργασίας και οι παρεμβάσεις 
εξατομικευμένης μάθησης. Οι θεματικές περιοχές στις οποίες οι εκ-
παιδευτικοί επιμορφώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες αφορούν στη 
γνώση και εμβάθυνση των διδακτικών αντικειμένων, την υλοποίηση 
του αναλυτικού προγράμματος και την ανάπτυξη τεχνικών αξιολόγη-
σης. Συμπερασματικά, παρατηρείται αρνητική συσχέτιση στις περισ-
σότερες μεταβλητές, εκεί δηλαδή που υπάρχει μεγάλη ή πολύ μεγάλη 
ανάγκη επιμόρφωσης, υπήρξε καθόλου ή πολύ λίγη προσφερόμενη 
επιμόρφωση τους τελευταίους 12 μήνες.

5. Ως προς τα εμπόδια που προβάλλονται και δυσχεραίνουν τη συμμετο-
χή των εκπαιδευτικών σε ΣΕΑ, οι μισοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι 
αποτελεί εμπόδιο το ότι δεν υπάρχει κανένα επαγγελματικό ή οικονο-
μικό κίνητρο για τη συμμετοχή καθώς και η έλλειψη υποστήριξης από 
την ίδια την υπηρεσία. Η έλλειψη χρόνου, ωστόσο, λόγω οικογενεια-
κών υποχρεώσεων είναι το βασικότερο εμπόδιο, σύμφωνα με το 62% 
των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. 

6. Οι εκπαιδευτικοί στις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης προ-
τιμούν δειγματικές διδασκαλίες, μικροδιδασκαλίες και συνεργασία με-
ταξύ συναδέλφων. Επιθυμούν, μάλιστα, οι δραστηριότητες αυτές να 
λαμβάνουν χώρα στο σχολείο ή σε ειδικά επιμορφωτικά κέντρα στη 
διάρκεια του εργασιακού ωραρίου και όχι σε περίοδο διακοπών.

7. Το 31.1% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχει μεταβεί στο εξωτερικό 
για επαγγελματικούς σκοπούς τουλάχιστον μία φορά, με συνηθέστερη 
αιτία την συνοδεία μαθητών.

8. Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με το επάγ-
γελμά τους (77,7%), αν και θεωρούν ότι η κοινωνία δεν αναγνωρίζει την 
αξία του. Εκφράζεται η τάση, μάλιστα, όσοι είναι ικανοποιημένοι από το 
σχολείο που υπηρετούν να είναι ικανοποιημένοι και από το επάγγελμα. 
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Με δεδομένο το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έλαβε μέρος στη διεθνή έρευνα 
TALIS 2013, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει μια πανελλαδική έρευνα με 
στόχο να αναδειχθούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των επιμορφώσεων 
που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και οι επιθυμίες και οι ανάγκες 
των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Αν λάβουμε υπόψη μας πως οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν είναι αρ-
νητικοί στην αξιολόγηση, καθώς θεωρούν ότι θα τους προσφέρει τη δυνατό-
τητα βελτίωσης της διδασκαλίας τους, θα μπορούσε να διερευνηθεί η σχέση 
της αξιολόγησης με την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτι-
κών. Επιπλέον, θα μπορούσε να διερευνηθεί η επίδραση κάθε επιμορφωτικής 
διαδικασίας στη διδασκαλία, με στόχο να αναδειχτούν εναλλακτικές μέθοδοι 
διδασκαλίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, διαφοροποιημένο και διεπιστημο-
νικό. Τέλος, θα μπορούσε να διερευνηθεί ο ρόλος και η συμβολή του διευθυ-
ντή της σχολικής μονάδας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
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Abstract

This research investigates the teachers’ views on the subjects they need to be 
trained and the factors which facilitate or not their participation in lifelong 
professional development. The quantitative survey was conducted among sec-
ondary teachers, using the adjusted TALIS (2013) questionnaire. As teacher 
report, they have a high need for training in vocational guidance and student 
counseling, teaching in a multicultural setting, teaching students with special 
needs, technology, as well as approaches to individualized learning. Teachers 
prefer engaging themselves in courses and formally structured workshops as 
well as sample teaching based on ICT. Barriers to teachers’ participation in 
professional development are the lack of incentives and time. Finally, teacher 
mobility and professional satisfaction were studied as professional develop-
ment factors. One third of teachers have travelled abroad, accompanying stu-
dents, while most teachers are satisfied with their job, as they consider it of 
great value for the society.

Key-words: professional development, needs, barriers, mobility, job satisfaction
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: 
Μια καταγραφή αναγκών των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών 

Μαρία Λιακοπούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου

Εισαγωγή 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων σχολείων είναι η πολυπολιτισμική 
σύνθεση και η συνύπαρξη ατόμων με έντονο το στοιχείο της διαφορετικότητας. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτό το πολυπολιτισμικό πλαίσιο δεν είναι μόνο 
να αντιμετωπίσει δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν από την διαφορετικότητα, 
αλλά ταυτόχρονα να συμβάλει στην προετοιμασία όλων των μαθητών για την 
μελλοντική συνύπαρξη τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας 
δημιουργικά την υπάρχουσα πολυπολιτισμικότητα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
φαίνεται να νιώθουν αμηχανία μπροστά στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις 
για το ρόλο τους που απορρέουν από αυτή την ποικιλομορφία του μαθητικού 
πληθυσμού (Βλ. σχετικά: Μάρκου, 1997: 19-66• Δαμανάκης, 1998: 115, 319• 
Παλαιολόγου, 2001• Νικολάου, 1999: 231-235• Μάγος, 2004). Μάλιστα μια 
μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία λειτουργεί και 
σκέφτεται σε μια βάση αφελώς αφομοιωτική (Palaiologou, & Faas, 2012), ένα 
δεδομένο που σχετίζεται βέβαια και με την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική που 
ακολουθήθηκε (Gropas, & Iordanidou, 2011).

Τo ερώτημα που γεννάται και αποτελεί την αφετηρία του συγκεκριμένου 
άρθρου είναι το εξής: ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο ενός προγράμ-
ματος εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί να απο-
κτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και κυρίως τις στάσεις για να είναι αποτελε-
σματικοί στο έργο τους σε ένα ανομοιογενές πολιτισμικά περιβάλλον; Στο άρθρο 
αυτό επιχειρείται να διερευνηθεί και να καταγραφεί το περιεχόμενο που θα 
μπορούσε να έχει ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης εν ενεργεία 
ή εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών. Εκτός από τη συναφή βιβλιογρα-
φία, αξιοποιήθηκαν φύλλα καταγραφής επιμορφωτικών αναγκών που δόθηκαν 
σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς κατά τα έτη 2010-2014 στο πλαίσιο του Έργου 
«Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» και ειδικότερα στο 
πλαίσιο της υποδράσης «Ενδοσχολική Επιμόρφωση». Θεωρούμε ότι παρά το 
γεγονός ότι έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τα δεδομένα μας εξακολου-
θούν να απηχούν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, καθώς μέσα στο ασφυκτικό 
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πλαίσιο που δημιούργησε η οικονομική κρίση και μετά τη λήξη των μεγάλων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, των συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά 
κονδύλια ελάχιστα έχουν γίνει στο χώρο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

1. Διαπολιτισμική επάρκεια/δεξιότητα1 

Ένα βασικό ζητούμενο -για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και διαπαιδαγωγούν 
τη νέα γενιά σε ένα, αλλά και για ένα, πολυπολιτισμικό περιβάλλον- είναι η 
διαπολιτισμική επίγνωση (awareness) και οι «διαπολιτισμικές διαθέσεις» (multi-
cultural dispositions). Εκπαιδευτικοί που διαθέτουν «διαπολιτισμική επίγνωση» 
έχουν την ικανότητα να επιδιώκουν τη διασφάλιση υψηλών επιδόσεων για όλους 
τους μαθητές, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να υιοθετούν και να προωθούν 
αντιρατσιστικές συμπεριφορές και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των μαθητών 
(Cherng, & Davis, 2017). Ειδικότερα, οι διαπολιτισμικές διαθέσεις είναι οι αξίες, 
οι δεσμεύσεις, το επαγγελματικό ήθος, το οποίο επιδρά στη διδασκαλία και στην 
αλληλεπίδραση με τους μαθητές, τις οικογένειες τους, τους συναδέλφους και 
την ευρύτερη κοινότητα (Gollnick, & Chinn, 2013). Βασικές «διαπολιτισμικές 
διαθέσεις» είναι (Jensen κ.ά., 2018): Η ενσυναίσθηση, η δεκτικότητα σε νέες 
γνώσεις και εμπειρίες, ακόμη και όταν αυτές δεν είναι «βολικές» και δημιουργούν 
αμηχανία, η κοινωνική ευαισθησία, η ενσωμάτωση, η αναγνώριση της σημασίας 
της διαφορετικότητας και η αντιστάθμιση, με την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός 
αναγνωρίζει τις αδικίες και τις ανισότητες –είτε αυτές προέρχονται από την 
κοινωνία είτε από την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος- 
και παρεμβαίνει διορθωτικά και αντισταθμιστικά. Ο εκπαιδευτικός που διαθέτει 
αυτές τις διαθέσεις πιστεύει ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν, να έχουν 
υψηλές επιδόσεις και αισθάνεται ότι έχει υποχρέωση να βοηθήσει τον κάθε 
μαθητή να ανακαλύψει τις δυνατότητές του, συνειδητοποιεί ότι η γνώση δεν 
είναι ένα σταθερό σώμα δεδομένων, αλλά πληροφορίες σύνθετες πολιτισμικά 
προσδιορισμένες, αναγνωρίζει τις προκαταλήψεις που ο ίδιος έχει, καθώς και τις 
επιδράσεις αυτών των προκαταλήψεων στις προσδοκίες του από τους μαθητές και 
στο έργο του γενικότερα, διερευνά και εμπιστεύεται τις διαφορετικές δυνατότητες 
και ανάγκες των μαθητών και τις αξιοποιεί για να σχεδιάσει τη διδασκαλία του 
(Thompson, 2013).

Όμως εκτός από τις απαραίτητες διαπολιτισμικές διαθέσεις ζητούμενο εί-
ναι η γενικότερη διαπολιτισμική επάρκεια ή δεξιότητα των εκπαιδευτικών 

1. Μετά από ενδελεχή μελέτη της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας καταλήξαμε 
να χρησιμοποιούμε τους όρους επάρκεια /δεξιότητα ως συνώνυμους για την απόδοση του 
αγγλόφωνου όρου competence.
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(crosscultural competency/intercultural competence). Η διαπολιτισμική επάρ-
κεια ή δεξιότητα των εκπαιδευτικών συνίσταται στην ικανότητά τους να ανα-
γνωρίζουν την δική τους κοσμοθεωρία, να κατανοούν και να αποδέχονται την 
πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητών τους και να αντιμετωπίζουν ενδε-
χόμενες μεροληπτικές συμπεριφορές κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους 
μαθητές και τις οικογένειές τους (He, 2013). Μια πιο αναλυτική περιγραφή της 
διαπολιτισμικής επάρκειας ή δεξιότητας δίνουν οι Koehn, & Rosenau (2002), 
οι οποίοι κάνουν λόγο για τέσσερεις κατευθύνσεις: α) αναλυτική επάρκεια: 
ικανότητα κατανόησης διάφορων πολιτισμικών στοιχείων και υιοθέτηση δι-
απολιτισμικών στρατηγικών αλληλεπίδρασης, β) συναισθηματική επάρκεια: 
αποδοχή της διαφορετικότητας, των πολλαπλών ταυτοτήτων και αίσθημα αυ-
τοπεποίθησης στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, γ) δημιουρ-
γική επάρκεια: ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών οπτικών για την επίλυση 
προβλημάτων, προώθηση αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων και αξιοποίηση δι-
αφορετικών πολιτισμικών πηγών και δ) συμπεριφορική επάρκεια: δεξιότητες 
επικοινωνίας με άτομα που έχουν διαφορετική κουλτούρα. Σύμφωνα με τους 
Džalova, & Raud (2012) η διαπολιτισμική επάρκεια ή δεξιότητα συνίσταται 
στα εξής: α) πολιτισμική γνώση: γνώση του δικού μας πολιτισμού και των άλ-
λων, βασικών εννοιών της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, μεθόδων διδασκαλίας 
σε πολυπολιτισμικές τάξεις, αρχών για την ενσωμάτων διαπολιτισμικών προ-
σεγγίσεων στο υπάρχον περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και γνώση των 
χρησιμοποιούμενων γλωσσών, β) στάσεις/αξίες: ανθρωπιστικές αξίες, θετική 
εθνική αυτοεικόνα, ανεκτικότητα, ψυχολογική ετοιμότητα για τη διδασκαλία 
σε πολυπολιτισμικές τάξεις και γ) κίνητρα και δράσεις: δεξιότητες διαπολιτι-
σμικής αλληλεπίδρασης, ικανότητα εφαρμογής μεθόδων, μορφών και τεχνικών 
διδασκαλίας, ανθρωπιστικό στυλ παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. 

Στη διαπολιτισμική επάρκεια ή δεξιότητα δεν φθάνει κανείς αυτόματα και 
στιγμιαία, αλλά μέσα από κάποια διαδικασία, διέρχεται μέσα από ορισμένα 
στάδια διαπολιτισμικής μάθησης (Κεσίδου, & Παπαδοπούλου, 2008). Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με την τυπολογία του Banks (1994) διέρχεται κανείς 
διαδοχικά μέσα από έξι στάδια: Εθνική αιχμαλωσία→ εθνικός εγκλωβισμός 
→ αποσαφήνιση της εθνικής ταυτότητας → διεθνιστικό πνεύμα → πολυεθνι-
σμός → οικουμενικότητα. Το μοντέλο επίσης του Milton Bennet αναπτύσ-
σεται σε έξι στάδια, της «άρνησης», της «άμυνας», της «ελαχιστοποίησης», 
της «αποδοχής», της «προσαρμογής» και «της ένταξης» τα οποία ονομάζει ο 
Benett στάδια διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης. Σημείο αναφοράς της δια-
πολιτισμικής μάθησης είναι η εμπειρία που έχουν τα άτομα με την πολιτισμι-
κή διαφορετικότητα (Benett, 1993: 30 ό.π. στο Παπαδοπούλου, Σταυρίδου, & 
Tσακιρίδου, 2015).
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Ανάλογα μοντέλα έχουν προταθεί και από άλλους μελετητές του πεδίου 
και έχουν αξιοποιηθεί στην έρευνα (για μια παρουσίαση κάποιων μοντέλο 
Βλ. McAllister, & Irvine, 2000). Η κοινή συνισταμένη και παραδοχή σε όλα 
τα μοντέλα είναι ότι ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε εκπαι-
δευτικός έχει διαφορετικές διαπολιτισμικές ικανότητες, διαφορετική ετοιμό-
τητα και συνεπώς τα προγράμματα κατάρτισης και προετοιμασίας θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη αυτή την πληροφορία. 

2. Το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

Η «διαπολιτισμική επάρκεια/δεξιότητα» των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί έμφυτο 
προσόν, αντίθετα απαιτείται συστηματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών 
με βάση τις αρχές της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Η συστηματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να καταστήσει τον εκπαιδευτικό ικανό: α) 
να προσαρμόζει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και το διδακτικό υλικό στις 
ανάγκες όλων των μαθητών, β) να επιλέγει μορφές, μεθόδους, στρατηγικές και 
μέσα διδασκαλίας, προκειμένου να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να φθάσει στη 
γνώση, γ) να διαμορφώνει ένα κλίμα μάθησης το οποίο θα ευνοεί και θα προωθεί 
τη μάθηση όλων των μαθητών, δ) να οργανώνει με τέτοιο τρόπο τη σχολική 
ζωή, ώστε η πολυπολιτισμική συνύπαρξη να μην αποτελεί πια πρόβλημα αλλά 
ευνοϊκή συγκυρία. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μπορεί 
να συμβάλει κατ’ ελάχιστο, όπως προκύπτει και από συναφείς έρευνες, στην 
άρση άγχους, φόβων και ανασφάλειας μπροστά στο ενδεχόμενο διδασκαλίας 
σε μια πολυπολιτισμική τάξη (Džalova, & Raud, 2012• Thompson, 2013• 
Σταυρίδου-Bausewein, 2014). Επίσης, η επιμορφωτική υποστήριξη εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης φαίνεται να συμβάλει 
στη βελτίωση της αυτοεικόνας τους και του αισθήματος επαγγελματικής 
επάρκειας, στην αλλαγή στάσεων απέναντι σε μαθητές και γονείς που 
προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, στην υιοθέτηση μαθητοκεντρικών 
διδακτικών πρακτικών (Μάγος, 2004). 

Βασικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών είναι η 
παροχή σχετικών γνώσεων, η καλλιέργεια στάσεων και η ανάπτυξη δεξιοτή-
των. Ειδικότερα, μια σχηματική και σφαιρική οριοθέτηση του περιεχομένου 
της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής είναι η εξής (Banks, 2001: 5-18):

α) Περιεχόμενο της εκπαίδευσης: Είναι αναγκαία η ενσωμάτωση στα πε-
ριεχόμενα διδασκαλίας πληροφοριών, παραδειγμάτων από διάφορους πολιτι-
σμούς και εθνοπολιτισμικές ή κοινωνικές ομάδες

β) Διαδικασία κατασκευής της γνώσης: Αφορά στη διαδικασία συνειδητο-
ποίησης, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, ότι η γνώ-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

81Η διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: 
Μια καταγραφή αναγκών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

ση «κατασκευάζεται» υπό την επίδραση πολιτισμικών παραδοχών, πλαισίων 
και προοπτικών, υπό την επίδραση του φύλου και της φυλής, της εθνικής κα-
ταγωγής, της κοινωνικής τάξης των ατόμων και των ομάδων που λαμβάνουν 
τις αποφάσεις. 

γ) Παιδαγωγική ισότητας: Σημαίνει τροποποίηση της διδασκαλίας, προκει-
μένου αυτή να διευκολύνει όλους τους μαθητές να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις, 
προσαρμογή του στιλ διδασκαλίας στο στιλ μάθησης των μαθητών. 

δ) Μείωση των προκαταλήψεων: Η κατεύθυνση αυτή αφορά σε συμπερι-
φορές των μαθητών που στηρίζονται στη φυλετική, εθνική, πολιτισμική ταυ-
τότητα και στην προσπάθεια τροποποίησης αυτών των συμπεριφορών με δι-
δακτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις. 

ε) Ενδυνάμωση της κουλτούρας του σχολείου: Στοιχεία, όπως η εργασία σε 
ομάδες, η συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές ή άλλου είδους παιδαγω-
γικές εκδηλώσεις του σχολείου, η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών-μα-
θητών και μεταξύ των μαθητών κ.ά. αποτελούν στοιχεία που συνιστούν την 
κουλτούρα του σχολείου και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη φυλετική, 
εθνική και πολιτισμική διαφορετικότητα. 

Σε όλους αυτούς τους τομείς είναι καθοριστική η διαμεσολάβηση του εκ-
παιδευτικού. Για να μπορέσει όμως ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί σ’ αυτές 
τις πτυχές του ρόλου του απαιτείται η κατάλληλη παιδαγωγική και διδακτι-
κή του κατάρτιση «εμποτισμένη» και «εμπλουτισμένη» με τη διαπολιτισμική 
διάσταση. Συγκεκριμένα, η διαπολιτισμική διάσταση μπορεί να αποτελέσει 
στοιχείο των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, είτε ως αυτοτελές 
μάθημα είτε ως μια προσέγγιση-διάσταση στο πλαίσιο των ήδη υπαρχόντων 
μαθημάτων, και κυρίως των μαθημάτων που συμβάλλουν στην παιδαγωγική 
και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Landson-Billings, 1999• Λιακο-
πούλου, 2007• Λιακοπούλου, 2006• Lynch, 1997). 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμι-
κής κατάρτισής μαθαίνει να μετασχηματίζει την «πολυπολιτισμική» γνώση 
σε προγράμματα, πρακτικές, συνήθειες και συμπεριφορές στην τάξη, όπως 
ικανότητα ανάλυσης, αξιολόγησης και μετασχηματισμού του ισχύοντος ανα-
λυτικού προγράμματος, δυνατότητα τροποποίησης ή δημιουργίας διδακτικού 
υλικού, ανάλογη προσαρμογή των παιδαγωγικών και διδακτικών χειρισμών, 
των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών κ.λπ. (Heard, 1990• Λιακοπούλου, 
2006• Μάρκου, 1997). 

Ωστόσο, δεν αρκεί η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και η καλλιέργεια 
διδακτικών δεξιοτήτων, αλλά αναγκαία είναι η καλλιέργεια ανάλογων στάσε-
ων, καθώς αυτές είναι που καθορίζουν τις επιλογές και τη δράση των εκπαι-
δευτικών σε μεγάλο βαθμό. Όταν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών δεν είναι 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

82 Μαρία Λιακοπούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου

σύμφωνες με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν από τις σπουδές τους, 
οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να προσαρμόσουν τη δράση τους στις αρχές της 
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, και αντίθετα περνούν από το φίλτρο του δι-
κού τους αξιακού συστήματος ό,τι διδάχθηκαν και προσαρμόζουν ανάλογα τις 
πρακτικές τους (Guillaume κ.ά., 1998: 144-145). 

3. Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών» 
και ειδικότερα στο πλαίσιο της υποδράσης «Ενδοσχολική Επιμόρφωση», κατά 
το διάστημα Φεβρουαρίου 2010-Ιουνίου 2013, έγιναν 214 σεμινάρια, στα οποία 
συμμετείχαν 6.000 περίπου εκπαιδευτικοί από 460 σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο παρόν άρθρο αξιοποιήθηκαν 708 φύλλα 
καταγραφής αναγκών τα οποία περιελάμβαναν τόσο κλειστές όσο και ανοιχτές 
ερωτήσεις και συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η καταγραφή αυτή εστιάζει σε δύο ερωτήματα: 
α) ποιες θεματικές και ποια θέματα θεωρούν οι εκπαιδευτικοί απαραίτητα για 
μια επιμόρφωση που θα τους διασφάλιζε διαπολιτισμική επάρκεια και β) τι θα 
πρότειναν σε επίπεδο μεθόδευσης, προκειμένου η επιμόρφωση να συμβάλει 
στη διαπολιτισμική τους επάρκεια/δεξιότητα. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται 
στη συνέχεια εστιάζουν στο πρώτο από τα δύο ερωτήματα που αφορά το 
περιεχόμενο της διαπολιτισμικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Για την επεξεργασία των κλειστών ερωτήσεων αξιοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS, και ειδικότερα εκτός από την πε-
ριγραφική στατιστική (συχνότητες), έγινε και συσχέτιση μεταβλητών. Η συ-
σχέτιση αφορά το προφίλ των εκπαιδευτικών με τις θεματικές που δηλώνουν 
ότι θα επιθυμούσαν να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Για την 
επεξεργασία των ανοιχτών ερωτήσεων επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση λόγου 
και ειδικότερα δόμηση περιεχομένου και πρότυπη δόμηση. Για λόγους «οικο-
νομίας» από την ποιοτική ανάλυση λόγου στο παρόν κείμενο δεν παρατίθενται 
οι αυτούσιες αναφορές των εκπαιδευτικών, αλλά η καταγραφή των επιμέρους 
θεμάτων που θα ήθελαν να διδαχθούν στο πλαίσιο προετοιμασίας τους για τη 
διδασκαλία στο πολυπολιτισμικό σχολείο (Πίνακας 5). 

4. Τα δεδομένα της έρευνας 

Σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα το 1/3 έχει πάνω από 
21 έτη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Επίσης, τα 2/3 των εκπαιδευτικών 
δεν φαίνεται να εργάζονται πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο (Πίνακας 1). Να 
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σημειωθεί ότι το σχολείο στο οποίο εργαζόταν κατά τη χρονική περίοδο 
συμπλήρωσης του φύλλου καταγραφής αναγκών ήταν σχολείο, το οποίο 
είχε πάνω από 20% αλλοδαπούς μαθητές. Σχετικά με την ειδικότητα των 
εκπαιδευτικών το 42, 9% είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και το 57,1% εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 
περισσότεροι φιλόλογοι (Πίνακας 2). 

Πίνακας 1: Χρόνια υπηρεσίας

Χρόνια υπηρεσίας 
στην εκπαίδευση (%)

Χρόνια υπηρεσίας στο 
συγκεκριμένο σχολείο (%)

1-5 17,5 62,3
6-10 20,5 15,5
11-15 18 10,4
16-20 14,3 6,1
21-… 29,7 5,7

Πίνακας 2: Ειδικότητα

Ειδικότητα %
Δάσκαλοι/ες 42,9
Θεολόγοι 3
Φιλόλογοι 13,6
Καθηγητές ξένων γλωσσών 7,1
Μαθηματικοί 4,9
Φυσικοί 3,2
Χημικοί 1,4
Καλλιτεχνικών μαθημάτων 3,4
Φυσικής Αγωγής 4
Άλλες ειδικότητες 14,8
Άγνωστη 1,7
Σύνολο 100

Σχετικά με τις σπουδές τους σε θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής το 
62,4 % δεν έχει καμία απολύτως σχετική ενημέρωση, το 10,6% έχει κάνει συνα-
φές μεταπτυχιακό, ενώ λιγότεροι εκπαιδευτικοί είχαν κάποια επαφή με σχετικά 
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αντικείμενα στο πλαίσιο φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο για την απόκτηση 
δεύτερου πτυχίου (7,1%), στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσής τους (7%) ή στο 
πλαίσιο της εξομοίωσης οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,1%). 

Στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν 16 θεματικές Διαπολιτισμικής Παιδαγω-
γικής, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική θεωρία και έρευνα, και τους 
ζητήθηκε αφενός να δηλώσουν πόσο σημαντικές τις θεωρούν για τη διαπολι-
τισμική τους κατάρτιση και στη συνέχεια να επιλέξουν τις τρεις σημαντικότε-
ρες κατά την εκτίμησή τους. Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι θεματικές αυτές σε 
κατάταξη από τις πιο σημαντικές προς τις λιγότερο σημαντικές με βάση την 
πρώτη επιλογή. 

Σχετικά, με τη σημασία τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σχεδόν όλες τις θε-
ματικές πολύ έως πάρα πολύ χρήσιμες. Από την ιεράρχηση, ωστόσο, αυτών 
των θεματικών προκύπτει ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητά τους, με σημα-
ντική διαφορά από τις υπόλοιπες θεματικές, η ενημέρωσή τους για ζητήματα 
διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης των μαθητών 
και η δεύτερη σημαντικότερη θεματική αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις στη 
σχολική μονάδα και τις τεχνικές επικοινωνίας. Ένα ερώτημα για περαιτέρω 
διερεύνηση είναι αν αυτές οι θεματικές είναι τόσο ψηλά στις προτιμήσεις των 
εκπαιδευτικών γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στους τομείς αυτούς, 
ή αν η επιλογή αυτή απορρέει από την αυτοαντίληψη του ρόλου και από την 
προτεραιότητα που οι ίδιο δίνουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. Η τρί-
τη σημαντικότερη θεματική αφορά τη μεθόδευση της διδασκαλίας και περισ-
σότερο ενδιαφέρον έχει η εξειδίκευση της θεματικής αυτής, όπως προκύπτει 
από την ποιοτική ανάλυση (Βλ. Πίνακα 5). Οι τρεις πρώτες αυτές θεματικές 
φαίνεται να απορρέουν και να συνδέονται αφενός με το διπλό ρόλο του εκπαι-
δευτικού ως διαμεσολαβητή αφενός για την απόκτηση γνώσης και αφετέρου 
για την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Επίσης, συνδέονται και με τις δύο βα-
σικές λειτουργίες του σχολείου, την εκπαιδευτική και την κοινωνικοποιητική 
(Κωνσταντίνου, 1994• Κωνσταντίνου, 1998). 

Ωστόσο, φαίνεται ότι σε σχέση με μια άλλη βασική λειτουργία του σχο-
λείου, κοινωνική περισσότερο και λιγότερο παιδαγωγική, την επιλεκτική λει-
τουργία, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες. Ειδι-
κότερα, πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις τους είναι η θεματική σχετικά με την 
αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών, κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να διε-
ρευνηθεί περισσότερο, καθώς γεννάται το ερώτημα αν αυτή η χαμηλή προτί-
μηση απορρέει από την πίστη των εκπαιδευτικών ότι η αξιολόγηση δεν είναι 
προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό έργο, από την αίσθηση επάρκειας ως προς 
το θέμα της αξιολόγησης των αλλοδαπών μαθητών ή από μια αντίληψη ότι η 
συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία δεν διαφοροποιείται και δεν επηρεά-
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ζεται από την πολυπολιτισμικότητα. 
Αξίζει να σχολιαστεί και να ερμηνευτεί, επίσης, το γεγονός ότι η συνεργα-

σία σχολείου- γονέων δεν αποτελεί προτεραιότητά τους. Λιγότερο σημαντι-
κές θεματικές για τους εκπαιδευτικούς είναι η ενημέρωσή τους για θεσμικά 
θέματα και την εκπαιδευτική πολιτική, ίσως γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι που 
μπορούν να καλύψουν με προσωπική μελέτη. Φαίνεται να μην τους ενδιαφέ-
ρει ιδιαίτερα και η ενημέρωσή τους για γενικότερες αρχές και θέματα Διαπο-
λιτισμικής Παιδαγωγικής, κάτι που μπορεί να αποδοθεί είτε στο γεγονός ότι 
ήδη οι περισσότεροι έχουν μια σχετική ενημέρωση είτε στο γεγονός ότι θεω-
ρούν αρκετά θεωρητική μια σχετική ενημέρωση τη στιγμή που οι ίδιοι έχουν 
ανάγκη για πιο πρακτικές λύσεις. Η δεύτερη αυτή ερμηνεία παραπέμπει σε μια 
μακρά συζήτηση για τη σχέση θεωρίας-πράξης, η οποία φυσικά δεν έχει θέση 
στο παρόν κείμενο. Επίσης, πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις τους βρίσκεται η 
θεματική που αφορά τη μαθητική διαρροή, ίσως γιατί θεωρούν ότι το συγκε-
κριμένο θέμα μάλλον αποτελεί ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής και λιγότερο 
κάτι στο οποίο οι ίδιοι θα μπορούσαν να επέμβουν. 

Προκαλεί εντύπωση και γεννά ερωτήματα και η πολύ χαμηλή προτίμηση 
των εκπαιδευτικών για τη θεματική που αφορά την ενημέρωσή τους για θέ-
ματα σχολικής ζωής και οργάνωσης παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Έχοντας 
μια «αισιόδοξη» διάθεση θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είναι πιο εύκο-
λο για τους εκπαιδευτικούς να αντεπεξέλθουν σ’ αυτή την παιδαγωγική πτυ-
χή του ρόλου τους. 

Πίνακας 3: Θέματα διαπολιτισμικής κατάρτισης

Θεματικές Σειρά προτεραιότητας (%)

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η

Προβλήματα 
συμπεριφοράς & 
κοινωνικής ένταξης 

38,1 26,4 12,4 7,1 8,3 3,5 3 1

Διαπροσωπικές σχέσεις 
στη σχολική μονάδα & 
τεχνικές επικοινωνίας

26,3 23,5 13,6 9,6 10,8 6,8 5,6 3,7

Μέθοδοι διδασκαλίας 21,7 22,5 16,9 12 10,3 7,8 5,5 3,3
Διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας σε μικτές τάξεις 21,2 11,6 8,7 7,1 6,6 9,9 10,8 23,9
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
σε σχολεία με 
πολυπολιτισμική σύνθεση

15 14,7 15,6 17,1 16 10,5 4,9 6,1

Θεωρίες & κίνητρα 
μάθησης 14,2 12,4 14,8 13,9 12,6 11 11,6 9,4

Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση: σκοποί & 
στόχοι

12,3 12,7 10,7 9,8 15,5 12,2 15,7 11,1

Σύγχρονα μέσα 
διδασκαλίας 12 15 15,1 18 12,9 11,2 10,6 5,1

Διαπολιτισμική διάσταση 
στα προγράμματα 
διδασκαλίας

11,4 10,6 12,1 14 16,2 15,5 13,7 6,5

Γενικές αρχές & 
εφαρμογές της 
διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης

6,9 5,1 6,6 9 12,3 14 22,4 23,6

Χρήση σχολικών 
εγχειριδίων & κατασκευή 
διδακτικού υλικού

6,9 11,9 17,1 14,1 11,1 17,6 14,1 7,2

Σχολική ζωή 
& πολιτιστικές 
δραστηριότητες 

4,3 8,2 13,8 18,6 18 14,7 13,8 8,7

Νομοθετικό πλαίσιο & 
θεσμικές ρυθμίσεις 3,6 3,3 6,2 8,1 7,8 11,6 26,3 33,1

Μαθητική διαρροή 3,6 6,5 11,6 11,5 11,3 26,1 13,9 15,4
Συνεργασία σχολείου-
γονέων σε πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον 

2,4 13 21,4 19,6 15,3 12,4 9,1 6,7

Αξιολόγηση σχολικής 
επίδοσης 2 5 6,2 11,6 13,1 13,3 16,6 32,2

Από τη συσχέτιση των επιλογών των εκπαιδευτικών με το προφίλ τους, προ-
κύπτουν σημαντικές συσχετίσεις σε αρκετές από τις επιλογές τους (βλ. Πίνακα 
4). Ειδικότερα, οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δείχνουν μεγαλύτερη 
προτίμηση για θέματα που αφορούν γενικότερα τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση, τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων και την κατασκευή διδακτικού υλικού, 
καθώς και γενικότερες αρχές και εφαρμογές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Αυτή η προτίμηση σε γενικότερα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα 
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μπορούσε να αποδοθεί και στο γεγονός ότι πρόκειται για εκπαιδευτικούς που 
ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές πριν από αρκετά χρόνια και σε επο-
χές που δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση και μαθήματα στα Τμήματα προετοι-
μασίας εκπαιδευτικών. Ακόμη, όσο πιο έμπειροι είναι οι εκπαιδευτικοί τόσο 
μικρότερη προτίμηση εκφράζουν για θεματικές που αφορούν τη δημιουργία 
κινήτρων μάθησης, γεγονός που μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η εμπειρία έχει 
«καλύψει» κάποιο ενδεχόμενο κενό σε σπουδές. Επίσης, οι πιο έμπειροι εκ-
παιδευτικοί εκφράζουν μικρότερη προτίμηση και για θεματικές που αφορούν 
την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας. 

Σημαντική συσχέτιση εντοπίζεται μεταξύ των επιλογών των εκπαιδευτικών 
και των σπουδών τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, εκπαιδευτικοί με κάποιες σχετικές σπουδές και ενημέρωση δεν 
θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε γενικότερα θέματα Διαπολιτισμι-
κής Παιδαγωγικής και εκφράζουν την ανάγκη επιμόρφωσης σε ειδικότερα θέ-
ματα, όπως η αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων, η κατασκευή υλικού, η 
συνεργασία σχολείου- γονέων, η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς 
και η κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. 

Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις 
επιλογές και τις ανάγκες τους. Αν και σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η «δια-
πολιτισμική επίγνωση» των εκπαιδευτικών διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθ-
μίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται και το γνωστικό τους αντικείμενο- και 
συγκεκριμένα οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί διαθέτουν μεγαλύτερη επίγνωση από 
καθηγητές φυσικών και κοινωνικών επιστημών (Cherng, & Davis, 2017), στην 
παρούσα καταγραφή αναγκών δεν προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Πίνακας 4: Συσχέτιση με το προφίλ των εκπαιδευτικών 

Πόσο σημαντικές θεωρούν τις 
ακόλουθες θεματικές επιμόρφωσης; 

Χρόνια υπηρεσίας στην 
εκπαίδευση

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σκοποί 
& στόχοι 0,484**

Χρήση σχολικών εγχειριδίων & 
κατασκευή διδακτικού υλικού 0,097**

Γενικές αρχές & εφαρμογές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 0,061*

Θεωρίες & κίνητρα μάθησης -0,092**

Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας -0,065*
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Σπουδές
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: σκοποί 
& στόχοι -0,072*

Θεωρίες & κίνητρα μάθησης -0,136**
Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας -0,105**
Χρήση σχολικών εγχειριδίων & 
κατασκευή διδακτικού υλικού 0,101**

Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης -0,069*
Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 
σε μικτές τάξεις 0,292**

Γενικές αρχές & εφαρμογές της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης -0,071*

Μαθητική διαρροή -0,085**
Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική 
μονάδα & τεχνικές επικοινωνίας -0,099**

Προβλήματα συμπεριφοράς & 
κοινωνικής ένταξης 0,111**

Συνεργασία σχολείου γονέων 0,075*
*p<.05, **p<.01

Από την ποιοτική ανάλυση των ανοιχτών ερωτήσεων προκύπτουν ενδιαφέροντα 
δεδομένα, καθώς η αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών τους αναγκών 
κάνει σαφές τι ακριβώς θα επιθυμούσαν να διδαχθούν στο πλαίσιο των 
γενικών θεματικών που επέλεξαν στις κλειστές ερωτήσεις που προηγήθηκαν 
(Πίνακας 5). Σε γενικές γραμμές φαίνεται η επιθυμία τους να τους δίνονται 
κάποιες «καλές πρακτικές», σχετικό υλικό ή πηγές ή να καθοδηγούνται στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εύρεση σχετικού υλικού, η ενημέρωσή τους 
για τον πολιτισμό και την κουλτούρα των μαθητών τους, η «εμπειρία» και οι 
πολιτικές σε άλλες χώρες. 
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Πίνακας 5: Επιμέρους θεματικές 

Θεματική Επιμέρους θέματα
Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ

Διαπολιτισμική 
εκπαίδευση: 
σκοποί & στόχοι 
διδασκαλίας

-Θεωρητικές διαστάσεις & πρακτικές προεκτάσεις 
στη διδασκαλία 
-Ενημέρωση για σχετικό εποπτικό & εκπαιδευτικό 
υλικό 
-Εφαρμογές σε άλλες χώρες 

Θεωρίες & κίνητρα 
μάθησης

- Τρόπος διερεύνησης & καταγραφής των κινήτρων 
- Τρόποι ενεργοποίησης/ κινητοποίηση των μαθητών 
- Εκπαιδευτικό υλικό για δημιουργία κινήτρων 
- Σχέδια εργασίας & διδακτικές πρακτικές για τη 
δημιουργία κινήτρων 

Μέθοδοι & μέσα 
διδασκαλίας 

- Μεθόδευση διδασκαλίας σε συγκεκριμένα 
αντικείμενα π.χ. Γλώσσα, Λογοτεχνία 
- Εξοικείωση σε συγκεκριμένες μεθόδους & τεχνικές 
π.χ. ομαδοσυνεργατική, εξατομίκευση, παιχνίδι 
ρόλων, πρότζεκτ, έρευνα δράσης, ιδεοθύελλα, 
διερευνητική μάθηση 
- Τρόπος σύνθεση εργασιών/δραστηριοτήτων για τους 
μαθητές
- Δεξιότητες αναζήτησης υλικού 
- Σχέδια μαθήματος 
- Τρόποι προσέγγισης επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων 
- Διαχείριση χρόνου 
- Τεχνικές κατανόησης ιδιαίτερων αναγκών των 
μαθητών 
- Αξιοποίηση Η/Υ, λογισμικού, διαδραστικού πίνακα

Εισαγωγή της 
διαπολιτισμικής 
διάστασης στα 
προγράμματα 
διδασκαλίας
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Χρήση σχολικών 
εγχειριδίων & κατασκευή 
διδακτικού υλικού

- Διαμόρφωση & προσαρμογή σχολικών εγχειριδίων. 
Σύνδεση περιεχομένου με τους πολιτισμούς των 
μαθητών 
- Κατασκευή & χρήση εποπτικού υλικού 
- Ενημέρωση για επιπλέον υλικό & τρόπος 
αξιοποίησής του
- Δεξιότητες διατύπωσης οδηγιών για τις εργασίες 

Αξιολόγηση της σχολικής 
επίδοσης

- Πτυχές της αξιολόγησης 
- Θεωρητικά μοντέλα 
- Μέθοδοι & τεχνικές 
- Λειτουργία/χρησιμότητα της αξιολόγησης 
- Τρόποι αξιοποίησής της για το σχεδιασμό 
διδακτικών & παιδαγωγικών δράσεων 

Διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας σε μη 
ελληνόφωνους μαθητές ή 
σε μικτές τάξεις

- Βασικές αρχές μάθησης & διδασκαλίας μιας 
δεύτερης γλώσσας
- Διδακτικές μέθοδοι & στρατηγικές 
- Αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών μέσων 
- Διδακτικό υλικό 
- Τρόποι δημιουργίας κινήτρων σε αλλοδαπούς 
μαθητές & στους γονείς τους για την εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας
- Περιεχόμενο της διδασκαλίας 
- Σχετικές γλωσσικές εμπειρίες & ιδιαίτερες 
γνωστικές & γλωσσικές ανάγκες των αλλοδαπών 
μαθητών 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ 
Γενικές αρχές και 
εφαρμογές της 
διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης 

Νομοθετικό πλαίσιο & 
θεσμικές ρυθμίσεις για 
την εκπαίδευση των 
αλλοδαπών μαθητών 

- Εκπαιδευτική πολιτική των χωρών προέλευσης των 
αλλοδαπών μαθητών στα μαθήματα της Ιστορίας & 
των Θρησκευτικών 

Μετανάστευση & 
μεταναστευτική πολιτική

Μαθητική διαρροή
- Λόγοι της διαρροής 
- Συνέπειες 
- Μέθοδοι πρόληψης & αντιμετώπισης 
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Διαπροσωπικές σχέσεις 
στη σχολική μονάδα & 
τεχνικές επικοινωνίας

Προβλήματα 
συμπεριφοράς & 
κοινωνικής ένταξης των 
μαθητών

- Εντοπισμός προβλημάτων 
- Αίτια προβλημάτων συμπεριφοράς 
- Τρόποι πρόληψης & αντιμετώπισης 
- Μέθοδοι & τεχνικές ένταξης 
- Τεχνικές ομαδοποίησης μαθητών, προώθησης της 
συνεργασίας, διαμόρφωσης θετικού κλίματος στην 
τάξη
- Τρόποι συνεργασίας με τους γονείς 
- Τεχνικές διαχείρισης βίαιης συμπεριφοράς 
- Τρόποι προσέγγισης παιδιών με διαφορετική 
κουλτούρα & αγωγή & ενημέρωση για το πλαίσιο 
κοινωνικοποίησής τους 
- Ενημέρωση σχετικά με το πώς βλέπουν οι 
αλλοδαποί μαθητές τους εκπαιδευτικούς, τους 
συμμαθητές τους & το σχολείο 
- Τρόποι παρέμβασης για την ευαισθητοποίηση 
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων & της ευρύτερης 
κοινότητας ως προς τη διαφορετικότητα 

Συνεργασία 
σχολείου-γονέων 
σε πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον

- Συμβουλευτική γονέων 

Σχολική ζωή 
& πολιτιστικές 
δραστηριότητες ως μέσα 
διαπολιτισμικής αγωγή 

- Χρησιμότητα της σχολικής ζωής 
- Παραδείγματα διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων. 
Ενημέρωση για δραστηριότητες άλλων σχολείων 
- Διαθεματικότητα & συνεργασία εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων 

Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού σε σχολεία 
με πολυπολιτισμική 
σύνθεση

- Πιθανές δυσκολίες & προβλήματα που θα 
αντιμετωπίσει στο έργο του στο πολυπολιτισμικό 
σχολείο 
- Άρση στερεοτύπων 

Διοίκηση σχολείων με 
πολυπολιτισμική σύνθεση 
των μαθητών 
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Βέβαια υπάρχουν και θεματικές για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί δεν προσ-
διόρισαν για ποια επιμέρους θέματα θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν, όπως 
για παράδειγμα η θεματική που αφορά τη διοίκηση σχολείου με πολυπολιτι-
σμική σύνθεση, τη μεταναστευτική πολιτική, τις διαπροσωπικές σχέσεις στη 
σχολική μονάδα. Η παραπάνω καταγραφή αποσαφηνίζει τις ανάγκες των εκ-
παιδευτικών και μπορεί να αξιοποιηθεί ως μια πρώτη καταγραφή αναγκών 
στο σχεδιασμό προγραμμάτων διαπολιτισμικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 

Συζήτηση

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί ως βασικό συμπέρασμα από την παραπάνω 
καταγραφή αναγκών των εν ενεργεία εκπαιδευτικών είναι η επιθυμία τους να 
επιμορφωθούν σε ένα εύρος θεματικών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που δημιουργεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σύγχρονου 
σχολείου. Εκφράζεται εμφατικά η ανάγκη αφενός για κατοχή κάποιων «εργαλείων» 
-εννοιολογικών (π.χ. παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες) ή/και χρηστικών (π.χ. 
διδακτικό υλικό, εργαλεία αξιολόγησης, διδακτικά εργαλεία) - και αφετέρου 
για ανάπτυξη ενός ρεπερτορίου «διδακτικών πρακτικών» με την έννοια της 
παρατηρήσιμης συμπεριφοράς.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι επιλογές των εκπαιδευτικών απορρέουν από την επι-
θυμία τους να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες, και κυρίως στη διδασκαλία 
σε αλλοδαπούς μαθητές και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και 
ένταξής τους. Μια διαπίστωση θα λέγαμε που ίσως θα πρέπει να μας βάλει σε σκέ-
ψεις για την γενικότερη αυτοαντίληψη ρόλου του εκπαιδευτικού είναι το γεγονός 
ότι δεν καταγράφεται ως προτεραιότητά η επιμόρφωσή τους σε θέματα αξιολό-
γησης των μαθητών. Όμως η αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών, των μαθη-
τών που η ελληνική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, των μαθητών που φέρουν 
ένα διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο από αυτό της πλειονότητας, αποτελεί κα-
θοριστική παράμετρο τόσο για την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών όσο και 
για την κοινωνικοποίησή τους (Παλαιολόγου, & Ευαγγέλου, 2005). Μάλιστα μια 
αξιολόγηση προσαρμοσμένη στις αρχές της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής απο-
τελεί μεγάλη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό με πολλές και ποικίλες προεκτάσεις 
για τον ίδιο, για τις μειονότητες, για την πλειονότητα και για τη σχολική μονάδα.

Ένα ακόμη εύρημα που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι το μειωμένο εν-
διαφέρον των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν τη συνεργασία του σχολείου 
με τους γονείς των μαθητών. Οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν την αποστολή 
του σχολείου, όταν τους δίνονται ευκαιρίες να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και να 
βοηθήσουν το σχολείο να πετύχει την αποστολή του (Lezotte, 2001• Muijs κ.ά., 
2004: 163-165). Η συνεργασία με τους γονείς δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αυτο-
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νόητη, αλλά απαιτείται στοχευμένη προσπάθεια από πλευράς των εκπαιδευτικών 
και του σχολείου μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, για τις οποίες απαιτείται 
σχετική ενημέρωση και προετοιμασία. 

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, και προκύπτει από τις σημαντικές στατιστι-
κά συσχετίσεις των μεταβλητών, είναι ότι στον καθορισμό του περιεχομένου επι-
μορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και 
οι σπουδές των συμμετεχόντων.

Ένας περιορισμός στο πλαίσιο του άρθρου αυτού είναι ότι έχουμε εστιάσει στο 
περιεχόμενο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ θα πρέπει να δίνεται μεγάλη 
έμφαση και στη διαδικασία της κατάρτισης. Μάλιστα, ο σχεδιασμός ενός σχετικού 
προγράμματος –λαμβάνοντας υπόψη κανείς και τα στάδια μέσα από τα οποία διέρ-
χεται κανείς για να φθάσει στη διαπολιτισμική επάρκεια/δεξιότητα-, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει εκτός από το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής μάθησης και τη 
διαδικασία Σε κάθε πρόγραμμα που αποσκοπεί στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής 
επάρκειας/δεξιότητας θα πρέπει να ξεκινά κανείς από την καλλιέργεια αυτογνωσί-
ας (McAllister, & Irvine, 2000). Σαφώς τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και 
τη μεθόδευση προγραμμάτων καλλιέργειας διαπολιτισμικής επάρκειας/δεξιότητας 
υπερβαίνουν τους στόχους της παρούσας εργασίας, αλλά θα πρέπει να αποσαφη-
νιστεί ότι μόνο για «τεχνικούς» και «πρακτικούς» λόγους το περιεχόμενο και η 
μεθόδευση μπορούν να ειδωθούν ως διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας αυτής. 
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Abstract 

The role of teachers in the multicultural classrooms impose many challeng-
es, from promoting integration of students with an immigrant background, to 
preparing every student for a harmonious and creative coexistence in a mod-
ern multicultural society. In order for the teacher to cope with these challeng-
es, he/she needs appropriate preparation during his/her initial education and 
the necessary in-service training. This brings up the question “what should be 
the content of teachers’ initial education or training programs so that teachers 
acquire knowledge, skills and attitudes to be effective in their work, in a het-
erogeneous, multicultural environment?” This quantitative study is based on 
708 records of a needs assesment survey, conducted among primary and sec-
ondary education teachers.

Key-words: multicultural teacher education, crosscultural competency, 
intercultural competence
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Απόψεις οικονομολόγων εκπαιδευτικών 
για την προετοιμασία των μαθητών στο σχολείο 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Αικατερίνη Πολυμίλη

1. Εισαγωγικά

Το ζήτημα του επιπέδου της προετοιμασίας των μαθητών1 της τρίτης λυκείου 
που πραγματοποιείται στο σχολείο για την επιτυχή συμμετοχή τους στις 
πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση 
εδώ και χρόνια και αναδεικνύεται συχνά σε πρώτο θέμα της επικαιρότητας 
(Psacharopoulos, & Tassoulas, 2004: 241). 

Η μαζική συμμετοχή, μάλιστα, των μαθητών της τρίτης λυκείου στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις με στόχο την εισαγωγή σε τριτοβάθμιο ίδρυμα εκπαίδευσης 
καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η ελληνική οικογένεια αλλά και ευρύτερα 
η κοινωνία θεωρεί τη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μονόδρομο για 
την επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση του ατόμου (Κασιμάτη, 2001: 30).

Για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας εξάλλου, η διαδικασία πρό-
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μείζον θέμα με αρκετές παρα-
μέτρους να συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του (Χατζηδήμου, 2012: 222). Μία 
άλλη σημαντική παράμετρος είναι το φροντιστήριο, στο οποίο κατά τη δήλωση 
των εκπαιδευτικών (Πολυμίλη, 2018: 119) αλλά και των ίδιων των μαθητών 
(Πολυμίλη, 2016: 153) σπεύδουν οι τελευταίοι σχεδόν καθολικά, προκειμένου 
να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας στις εξετάσεις. 

Το φροντιστήριο χαρακτηρίζεται από τους εμπλεκόμενους φορείς στα εκ-
παιδευτικά δρώμενα της χώρας άλλοτε ως «παραπαιδεία» και αδυναμία του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλας, 
& Πράνταλος, 2012: 96) και άλλοτε ως «εκπαιδευτικός παρα-θεσμός» (Κελ-
πανίδης, & Πολυμίλη, 2012: 21). Όπως και αν χαρακτηρίζεται, γεγονός είναι 
ότι, ανεξάρτητα από τις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις 
αλλαγές στα συστήματα εισαγωγής, οι μαθητές προσφεύγουν σε αυτό, ελπί-
ζοντας σε μια αρτιότερη προετοιμασία, η οποία θα διασφαλίσει την επιτυχή 
συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

1.  Η αναφορά στο αρσενικό γένος (π.χ. ο μαθητής, οι μαθητές, οι υποψήφιοι, κ.λπ) γίνεται μόνο 
για λόγους διευκόλυνσης στην ανάγνωση του κειμένου της εργασίας.
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Ως αποτέλεσμα της πάγιας πλέον πρακτικής της παρακολούθησης φροντι-
στηρίου, η οποία ακολουθείται από τους μαθητές και τους γονείς τους, ακο-
λουθεί η βαθμιαία απαξίωση του θεσμού του λυκείου, ιδίως στην τρίτη τάξη. 
Η φοίτηση στο λύκειο αποτελεί ένα «αναγκαίο κακό» στη συνείδηση των μα-
θητών, αφού θεωρούν ότι η φοίτηση ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη τους στε-
ρεί πολύτιμο χρόνο από τη μελέτη τους για το φροντιστήριο. Είναι σαφές ότι 
στη γενική αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας το φροντιστήριο υποκαθιστά 
σε σημαντικό βαθμό την τρίτη τάξη του λυκείου, με συνέπεια να μειώνεται 
αισθητά η αξία όλων των λειτουργιών του σχολείου καθώς και το κύρος των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτό.

Παρότι το φαινόμενο της φοίτησης στο φροντιστήριο, ιδιαίτερα στην τε-
λευταία τάξη του λυκείου είναι σχεδόν καθολικό, η έρευνα για το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα είναι εξαιρετικά περιορισμένη τόσο στους μαθητές όσο και στους 
εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα στους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς, παρόλο 
που μάθημα της ειδικότητάς τους εξετάζεται πανελλαδικά η έρευνα είναι σχε-
δόν ανύπαρκτη.

Για τον λόγο αυτό, με την παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθούν οι 
απόψεις των οικονομολόγων εκπαιδευτικών σχετικά με το σύστημα εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον ρόλο του φροντιστηρίου στην προετοιμασία 
των μαθητών καθώς και το ζήτημα της επάρκειας της προετοιμασίας που γίνε-
ται στο σχολείο για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων της παρούσας έρευ-
νας (χρησιμοποιώντας το ποσοτικό παράδειγμα), επιδιώκεται να ανιχνευτεί η 
αντίληψη των οικονομολόγων εκπαιδευτικών ως προς: α) το σύστημα εισαγω-
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με 
το αναλυτικό πρόγραμμα της Γ΄ λυκείου, γ) τον διαθέσιμο χρόνο, βάσει ανα-
λυτικού προγράμματος, ώστε να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις πανελ-
λαδικές εξετάσεις, δ) την ενδεχόμενη δυσκολία στη μαθησιακή διαδικασία η 
οποία προκύπτει από την παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων από 
τους υποψηφίους, ε) τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές επιλέγουν να 
παρακολουθήσουν φροντιστήριο, στ) τους λόγους για τους οποίους, παρά τις 
συνεχείς εξαγγελίες της πολιτείας για την πάταξη του φαινομένου της παρα-
παιδείας, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί και ζ) την αναγκαιότητα ή μη 
της ύπαρξης προγραμμάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης στην τρίτη λυκεί-
ου εντός της σχολικής μονάδας.

Κατά συνέπεια θα εξεταστούν στοιχεία, όπως το επίπεδο ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών από την παρεχόμενη εκπαίδευση στο λύκειο, το περιθώριο απο-
τελεσματικής εργασίας των οικονομολόγων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του 
διαθέσιμου χρόνου τους, ο τρόπος προετοιμασίας του μαθήματός τους και η 
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άποψή τους για το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων προετοιμασμένος αποκλειστικά από 
τη σχολική μονάδα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε Γενικά Λύκεια στα δύο με-
γαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ειδι-
κότερα, η έρευνα διεξήχθη σε 75 λύκεια εκ των οποίων τα 30 βρίσκονται στον 
Νομό Αττικής (περιοχή της Αθήνας) και τα υπόλοιπα 45 στον Νόμο Θεσσα-
λονίκης, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική προσέγγιση ως προς τη γεωγραφική 
διαστρωμάτωση (Cohen, & Manion, 1994: 128-130· Κελπανίδης, 1999: 56). 
Ο αριθμός των σχολικών μονάδων από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ανά διεύθυνση με τυχαίο 
τρόπο (Creswell, 2011: 179-180). Η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε κατά 
το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2016–Ιανουαρίου 2017 με τη χρήση ερω-
τηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 30 ερωτήσεις από τις οποίες οι 5 
ήταν ανοικτού τύπου. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ήταν, 
κατά μέσο όρο, είκοσι λεπτά. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 34 οικονο-
μολόγους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη σύμφωνη γνώμη 
των διευθυντών των σχολικών μονάδων, χωρίς η συμμετοχή των εγκεκριμένων 
(από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) σχολικών μονάδων να είναι υποχρεωτική. 

Στις εισαγωγικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συμπεριλήφθηκαν ερω-
τήσεις που αφορούσαν στο προφίλ του εκπαιδευτικού, όπως τα προσόντα που 
διαθέτει εκτός του πτυχίου και τα έτη προϋπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις ποσοστό 85,3% των οικονομολόγων εκπαιδευ-
τικών που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζει μία ξένη γλώσσα και ποσοστό 
17,3% γνωρίζει και δεύτερη ξένη γλώσσα. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών κατέχει ποσοστό 82,4% του δείγματος. Ως προς τα προσόντα 
πέραν του βασικού πτυχίου σημαντικό ποσοστό 41,2% κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών και ποσοστό 8,8% διδακτορικό δίπλωμα. 

Σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας των υπηρετούντων στη δημόσια εκπαί-
δευση οικονομολόγων το μεγαλύτερο ποσοστό 26,5% υπηρετούν 11 έως 15 
έτη, ποσοστό 20,6% 16 έως 20 έτη και ποσοστό 17,6% (όμοιο και για τις δύο 
κατηγορίες) 6 έως 10 και 21 έως 25 έτη.

2. Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας

Α) Προκειμένου να ολοκληρωθεί το προφίλ των συμμετεχόντων τέθηκε 
το ερώτημα εάν η σχολή από την οποία αποφοίτησαν ήταν ανάμεσα στις 
τρεις πρώτες επιλογές τους. Η ερώτηση αυτή θεωρήθηκε σημαντική, ώστε 
να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι οικονομολόγοι του δείγματος της 
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έρευνας είχαν επιλέξει συνειδητά τις συγκεκριμένες σπουδές. Η επιλογή 
μιας οικονομικής σχολής, καθώς τα οικονομικά τμήματα, δεν ανήκουν στις 
παραδοσιακά «καθηγητικές» σχολές, συνδέεται άμεσα με τους επαγγελματικούς 
στόχους, την επαγγελματική αποκατάσταση και τα προσωπικά κίνητρα. 
Ωστόσο, η συνειδητοποίηση του έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί, η 
αντίληψη της αποστολής τους και η τήρηση ενός κώδικα αξιών αποτελούν 
δείκτες επαγγελματισμού και παρέχουν τα εχέγγυα για την απόδοση ενός 
ποιοτικά υψηλού έργου (Παπαναούμ, 2003: 56). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (ποσοστό 88,2%) αποφοίτησε 
από σχολή που ήταν μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές τους.

Β) Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ρωτήθηκαν αν είχαν παρα-
κολουθήσει οι ίδιοι φροντιστήριο σε κάποια από τις τάξεις του λυκείου, ώστε 
να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μισοί και πλέον εκπαιδευτικοί (ποσοστό 58,8%) 
παρακολούθησαν φροντιστήριο στην τελευταία τάξη του λυκείου ενώ ποσοστό 
17,6% παρακολούθησαν φροντιστήριο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
τάξεων. Ένα σημαντικό ποσοστό (17,6%) δήλωσε πως δεν έλαβε καμιά πρό-
σθετη βοήθεια, προκειμένου να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η 
διερεύνηση της συγκεκριμένης στάσης των συμμετεχόντων έγινε για να εξα-
κριβωθεί σε ποιο βαθμό συμμετείχαν στη διαδικασία παρακολούθησης εξω-
σχολικής ενισχυτικής διδασκαλίας και αν τη γνωρίζουν.

Γ) Ακολούθως, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το επίπεδο της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο λύκειο και 
ζητήθηκε η αξιολόγηση των παλιότερων συστημάτων εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί θεωρούν 
στη σημαντική πλειονότητά τους πως η εκπαίδευση που παρέχεται εντός σχο-
λείου στα γνωστικά αντικείμενα είναι «αρκετά καλή» (ποσοστό 65,6%). Οι 
οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ως «πολύ καλή» την παρεχόμενη εκ-
παίδευση σε ποσοστό 12,5% και ως «μέτρια» σε ποσοστό 15,6%. Οι περισσό-
τεροι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημόσιο σχολείο έχουν προετοιμάσει 
τους μαθητές τους με δύο συστήματα εισαγωγής (ποσοστό 39,4%) και με τρία 
συστήματα (ποσοστό 33,3%). Ως καλύτερο σύστημα οι μισοί οικονομολόγοι 
εκπαιδευτικοί (ποσοστό 50%) αξιολογούν το σύστημα των γενικών εξετάσεων 
(δέσμες) και αμέσως μετά σε ποσοστό 23,5% το σύστημα των κατευθύνσεων 
όπου εξετάζονταν πανελλαδικά 5+1 μαθήματα. Το πρόσθετο μάθημα ήταν το 
μάθημα που δίδασκαν οι ίδιοι («Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», το οποίο απο-
τελούσε μάθημα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις για όσους επιθυμούσαν 
να εισαχθούν σε «Οικονομικές Σχολές»).
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Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το σύστημα των δεσμών αξιολογή-
θηκε από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ως το καλύτερο σύστημα των 
τελευταίων σαράντα ετών, πιθανόν γιατί οι μαθητές είχαν να μελετήσουν τέσ-
σερα μόνο μαθήματα. Έτσι, διευκολύνονταν οι εκπαιδευτικοί να εμβαθύνουν 
στο γνωστικό αντικείμενο, να διδάξουν ασκήσεις επιπλέον του σχολικού εγ-
χειριδίου και συνεπώς η προετοιμασία των μαθητών για τις εισαγωγικές εξε-
τάσεις ήταν πιο ολοκληρωμένη. Ενδεχομένως, δηλαδή, η αναλογία ωρών δι-
δασκαλίας και όγκου ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων επέ-
τρεπε στους εκπαιδευτικούς να εργαστούν καλύτερα. 

Σχετικά με το σύστημα εισαγωγής που ίσχυσε κατά τη σχολική χρονιά 
2015-2016 διαπιστώνεται πως οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί το κρίνουν ως 
«μέτριο» σε ποσοστό 45,5%, σε ποσοστό 24,2% το αξιολογούν ως «αρκετά 
καλό» και «καλό» σε ποσοστό 18,2%. 

Δ) Για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος των συστημάτων εισαγω-
γής, οι οικονομολόγοι του δείγματος της έρευνας ρωτήθηκαν, αν γνωρίζουν 
συστήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άλλων χωρών, καθώς και 
ποιο σύστημα θεωρούν καλύτερο από αυτά.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, περίπου 6 στους 10 συμμετέχοντες οικονομο-
λόγοι δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν κάποιο. Τέσσερις στους δέκα οικονομολό-
γους της έρευνας που είναι ενημερωμένοι για τα συστήματα εισαγωγής άλλων 
χωρών ποσοστό 44,4% εκτιμούν το σύστημα της Γερμανίας ως το καλύτερο 
και αμέσως μετά της Αγγλίας σε ποσοστό 22,2%. Η «προτίμηση» των οικονο-
μολόγων ως προς το αγγλικό σύστημα πιθανόν απορρέει από το γεγονός ότι οι 
οικονομικές σχολές της Αγγλίας είναι πολύ γνωστές τόσο ως προς το επίπεδο 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και ως προς το πλήθος των εξειδικευμένων 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που προσφέρουν. Παρα-
δοσιακά, οι έλληνες οικονομολόγοι επιλέγουν στην πλειονότητά τους προπτυ-
χιακές αλλά, κυρίως, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Αγγλία.

Ε) Αμέσως μετά, τέθηκε στους συμμετέχοντες η ερώτηση αν υπάρχουν 
μαθήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα της τρίτης λυκείου που δεν εξετάζο-
νται πανελλαδικά και τα οποία οι μαθητές θεωρούν σημαντικά. Η συντριπτι-
κή πλειονότητα (ποσοστό 94,1%) των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην 
έρευνα εκτιμά πως δεν υπάρχουν τέτοια μαθήματα. Σε αντίθεση με την άποψη 
των εκπαιδευτικών, οι μαθητές απάντησαν, σε ποσοστό 38,9%, ότι υπάρχουν 
μαθήματα στο σχολικό τους πρόγραμμα τα οποία παρακολουθούν με ενδια-
φέρον, αν και δεν εξετάζονται πανελλαδικώς σε αυτά (Πολυμίλη, 2016: 149). 
Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτι-
κών του δείγματος της έρευνας σε ό,τι αφορά τα μαθήματα του προγράμμα-
τος της τρίτης λυκείου, που ενδεχομένως οι μαθητές θεωρούν σημαντικά για 
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τη μόρφωσή τους γενικά. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η άποψη 
των οικονομολόγων εκπαιδευτικών διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με 
την προηγούμενη ερώτηση, αφού σε ποσοστό 44,1% εκτιμούν πως υπάρχουν 
τέτοια μαθήματα. Ωστόσο, οι μαθητές είχαν δηλώσει σε ποσοστό σχεδόν δι-
πλάσιο από τους εκπαιδευτικούς (88,6%) πως υπάρχουν σημαντικά μαθήμα-
τα στο αναλυτικό τους πρόγραμμα (Πολυμίλη, 2016: 150). Οι οικονομολόγοι 
εκπαιδευτικοί απαντούν σε μικρό ποσοστό 9,1% πως τέτοιο μάθημα είναι οι 
«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (ΑΟΘ), ενώ με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό πι-
στεύουν πως οι μαθητές θεωρούν σημαντικά για τη γενικότερη μόρφωσή τους 
τα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας και της Βιολογίας (όμοιο και για τα 
τρία μαθήματα). Είναι απορίας άξιο πως σε μια χώρα όπου ειδικά τα τελευ-
ταία χρόνια η συζήτηση περί οικονομικών μεγεθών και ζητημάτων είναι δι-
αρκής και διάχυτη σε όλη την κοινωνία, θεωρείται αδιάφορο ένα μάθημα στο 
οποίο διδάσκονται βασικές οικονομικές έννοιες, σαν να μην αποτελεί η οικο-
νομία βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Επίσης πρέπει 
να επισημανθεί ότι και οι ίδιοι οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το μάθημα που 
διδάσκουν δεν ενδιαφέρει τους μαθητές. Η απάντηση αυτή αποκτά (Πολυμί-
λη, 2016: 151) μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού και οι απαντήσεις των μαθητών 
σε προηγούμενη έρευνα στην ακριβώς ίδια ερώτηση έδειξε πως το μάθημα 
το βρίσκει ενδιαφέρον ποσοστό μόλις 4,5%. Το συγκεκριμένο εύρημα κατα-
δεικνύει την αρνητική για το μάθημα άποψη των μαθητών, αφού ακόμα και 
εκείνοι που δήλωσαν τις Οικονομικές σχολές μεταξύ των τριών πρώτων επι-
λογών σπουδών τους, απαντούν πως δεν ενδιαφέρονται για το ΑΟΘ. ως τρεις 
πρώτες σχολές επιλογής σπουδών τις Οικονομικές σχολές, απαντούν πως δεν 
ενδιαφέρονται για το ΑΟΘ. Εγείρεται, λοιπόν, το σημαντικό ερώτημα, αφε-
νός γιατί οι ίδιοι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν σε οικονομικές σχο-
λές δεν θεωρούν σημαντικά για τη μόρφωσή τους τα οικονομικά μαθήματα, 
αφετέρου γιατί οι ίδιοι οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν πως οι 
μαθητές θεωρούν σημαντικά τα οικονομικά μαθήματα. Επίσης, θα μπορούσε 
να αναρωτηθεί κανείς, γιατί οι ίδιοι απαξιώνουν το μάθημά τους ή γιατί δεν 
το διδάσκουν με τρόπο ελκυστικό για τους μαθητές, δεδομένου του ότι οι νό-
μοι και η λειτουργία της οικονομίας συναντώνται στην καθημερινή ζωή όλων 
των ανθρώπων. Μήπως αυτό συμβαίνει επειδή δεν γνωρίζουν πώς να το δι-
δάξουν, εξαιτίας ελλιπούς παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης, εφόσον 
στα προγράμματα σπουδών των οικονομικών τμημάτων των πανεπιστημίων 
τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής είναι περιορισμένα ή ανύπαρκτα;

ΣΤ) Σχετικά με ερώτηση που αφορούσε τη γνώμη των συμμετεχόντων για 
τις ώρες μελέτης ενός μαθητή, προκειμένου να προετοιμαστεί στο σπίτι επαρ-
κώς για τις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οικονομολόγοι της έρευνας φαίνεται πως 
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έχουν μεταξύ τους πολύ διαφορετική άποψη. Ποσοστό 26,5% εκτιμά πως έως 
5 ώρες είναι ικανός χρόνος προετοιμασίας και ποσοστό 23,5% πως η μελέτη 
πρέπει να ξεπερνά τις 20 ώρες εβδομαδιαία. Όσο αφορά τη μελέτη των μαθη-
μάτων γενικής παιδείας οι οικονομολόγοι της έρευνας εκτιμούν σε ποσοστό 
67,6% πως η μελέτη των μαθητών πρέπει να είναι από 6 έως 10 ώρες. Σε παρό-
μοια ερώτηση που είχε τεθεί στους μαθητές, οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι 
αρκετά διαφορετικές από αυτές των εκπαιδευτικών τους. Οι μαθητές δήλωναν 
πως αθροιστικά για το σχολείο και το φροντιστήριο μελετούν από 11-15 ώρες 
την εβδομάδα σε ποσοστό 26,4% και από 16-20 ώρες σε ποσοστό 31,4%. Σε 
αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, το ποσοστό των μαθητών που απάντησε σε 
προηγούμενη έρευνα για τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης στο σπίτι σε εβδο-
μαδιαία βάση στο κλιμάκιο «πάνω από 20 ώρες» ήταν ποσοστό μόλις 5,6% 
(Πολυμίλη, 2016: 159).

Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε στην επάρκεια της 
προετοιμασίας των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις εντός του σχολείου. 
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πως η προετοιμασία 
που γίνεται στο σχολείο είναι «αρκετά καλή» σε ποσοστό 47,1% και «πολύ 
καλή» σε ποσοστό 38,2% (αθροιστικά 85,6%) και «μέτρια» σε ποσοστό 8,8%.

Έπειτα, ζητήθηκε να απαντήσουν στο ερώτημα εάν θεωρούν ότι ο χρόνος 
που έχουν στη διάθεσή τους, βάσει του αναλυτικού προγράμματος, είναι επαρ-
κής για να προετοιμάσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθητές, προκειμένου 
αυτοί να συμμετέχουν επιτυχώς στις πανελλαδικές εξετάσεις για την προετοι-
μασία των μαθητών, προκειμένου να συμμετέχουν επιτυχώς στις πανελλαδικές 
εξετάσεις. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος της έρευνας θεωρούν σε ποσοστό 26,5% πως έχουν «λίγο» χρόνο 
στη διάθεσή τους ενώ σε ποσοστό 41,2% δηλώνουν πως έχουν «πολύ» χρόνο.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους οικονομολόγους του δείγματος της έρευνας 
να απαντήσουν εάν είναι δυνατό στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρόνου να 
διδάξουν επιπρόσθετες ασκήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά 
εγχειρίδια. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ποσοστό 32,4% απάντησαν πως 
έχουν «μέτριο» και σε ποσοστό 11,8% πως έχουν «λίγο» χρόνο για συμπλη-
ρωματικές ασκήσεις. Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς πώς είναι δυνατό ο χρόνος 
προετοιμασίας για τους οικονομολόγους της έρευνας να είναι «πολύς» σε πο-
σοστό 41,2% και ταυτόχρονα ποσοστό μόλις 11,8% να θεωρεί πως ο «πολύς» 
χρόνος δεν είναι αρκετός για τη διδασκαλία επιπλέον ασκήσεων. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα της σχέσης μεταξύ του διαθέσιμου 
χρόνου και της επαρκούς προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι 
συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν αναθέτουν ασκήσεις στο σπίτι στους μαθητές, 
πού ελέγχουν αυτές τις ασκήσεις και πόσες από αυτές ελέγχουν. Σημαντικά 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

104 Αικατερίνη Πολυμίλη

μεγαλύτερος αριθμός των οικονομολόγων εκπαιδευτικών (ποσοστό 58,8%) 
επιλέγει να αναθέτει στους μαθητές εργασίες για το σπίτι. Ένα μικρό ποσοστό 
8,8%, δεν αναθέτει καθόλου εργασίες στο σπίτι. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευ-
να και που επιλέγουν να δώσουν στους μαθητές τους εργασίες/ασκήσεις για 
το σπίτι, ποσοστό 44,8% ελέγχει τις ασκήσεις στην τάξη, ενώ οι περισσότεροι 
από τους μισούς (ποσοστό 55,2%) ελέγχουν τις ασκήσεις στο σπίτι τους. Το 
εύρημα αυτό είναι δύσκολα ερμηνεύσιμο, σύμφωνα με την προηγούμενη δή-
λωση περί της με την παραπάνω δήλωση της επάρκειας του χρόνου που έχουν 
στη διάθεσή τους. Θα ανέμενε, λοιπόν, κανείς πως οι ασκήσεις που έχουν ανα-
τεθεί θα διορθώνονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στην τάξη, ώστε να δο-
θούν οι απαντήσεις και να διορθώσουν οι μαθητές τα ενδεχόμενα λάθη τους. 
Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των οικο-
νομολόγων εκπαιδευτικών, περίπου 8 στους 10, ελέγχουν «όλες» τις ασκήσεις 
που έχουν αναθέσει (Για ζητήματα ανάθεσης εργασιών, ελέγχου, κ.λπ βλέπε 
Χατζηδήμου, 1995). 

Ζ) Συνεχίζοντας, ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες οικονομολόγοι πόσο χρόνο 
διαθέτουν για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους στο σπίτι. Σύμφωνα με 
τις απαντήσεις τους ποσοστό 38,2% αφιερώνει έως 5 ώρες την εβδομάδα και 
ποσοστό 41,2% από 6 έως 10 ώρες την εβδομάδα. 

Ακολούθως, διερευνήθηκε ο εβδομαδιαίος χρόνος προετοιμασίας των εκ-
παιδευτικών στο σπίτι -αναφορικά με τις πηγές από τις οποίες αντλούν πλη-
ροφορίες- για να κάνουν το μάθημά τους αποτελεσματικότερο (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Πηγές από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες

Πηγή Ποσοστό %

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 79,4%
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 20,6%
Διαδίκτυο 91,2%
Συνάδελφοι 17,6%
Επιμορφωτικά προγράμματα-Σεμινάρια 44,1%
Συνέδρια 8,8%
Επιστημονικά περιοδικά 29,4%
Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος 58,8%
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Σύμφωνα με τις συχνότητες των πηγών από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 
ενημερώνονται, για να προετοιμάσουν σε ικανοποιητικότερο βαθμό τη διδα-
σκαλία τους, παρατηρείται ότι η δημοφιλέστερη πηγή για τους συμμετέχοντες 
(περίπου εννέα στους δέκα εκπαιδευτικούς του δείγματος της έρευνας) είναι 
η χρήση του διαδικτύου. Η αμέσως επόμενη πηγή που επιλέγεται σε ποσοστό 
79,4% από τους συμμετέχοντες είναι η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Όσο αφο-
ρά την ξενόγλωσση βιβλιογραφία περίπου 1 στους 5 οικονομολόγους που συμ-
μετείχαν στην έρευνα απαντά πως τη χρησιμοποιεί μολονότι ποσοστό 85,3% 
έχει πτυχίο μίας ξένης γλώσσας και ποσοστό 17,3% πτυχίο δεύτερης ξένης 
γλώσσας. Ποσοστό 44,1% του δείγματος της έρευνας επιμορφώνεται παρα-
κολουθώντας προγράμματα και σεμινάρια και περισσότεροι από τους μισούς 
(ποσοστό 58,8%) από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Το ποσοστό συμμε-
τοχής των οικονομολόγων εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ενθαρρυντικό αν σκεφτεί κανείς ότι οι αλλαγές στη 
διδακτέα ύλη είναι στενά συνδεδεμένες με την εξειδικευμένη επιμόρφωση σε 
αυτή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν κατάρτιση στην εφαρμογή τους 
(Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011: 8· Μπαλίτα, 2014). Επιπλέον, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί έχουν σοβαρό έλλειμ-
μα στην παιδαγωγική και διδακτική τους κατάρτιση, οπότε η συμμετοχή τους 
σε επιμορφωτικά προγράμματα είναι σημαντική. Σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών με συναδέλφους οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
χρησιμοποιούν αυτήν την πηγή σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό 17,6%, ενώ 
ακόμη μικρότερο ποσοστό 8,8% συμμετέχει ή παρακολουθεί συνέδρια. 

Η) Αφού διερευνήθηκε η άποψη των συμμετεχόντων οικονομολόγων σχετι-
κά με τον διαθέσιμο χρόνο και την επάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών 
για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, καθώς και τον διαθέσιμο 
χρόνο, τέθηκε το ζήτημα της δυνατότητας των μαθητών να αντιμετωπίσουν με 
επιτυχία το επίπεδο των θεμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων προετοιμαζό-
μενοι μόνο στο σχολείο χωρίς φροντιστηριακή υποστήριξη. Περίπου 6 στους 
10 οικονομολόγους θεωρούν πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Με δεδομένο το 
ότι: α) τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο ΑΟΘ είναι κατά το ήμι-
συ ασκήσεις, β) οι ασκήσεις που τίθενται διαφέρουν ως προς το επίπεδο από 
τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου και γ) οι ίδιοι οι οικονομολόγοι δήλω-
σαν πως δεν έχουν χρόνο για πολλές επιπλέον ασκήσεις στην τάξη βάσει του 
προβλεπόμενου χρόνου διδασκαλίας, αναρωτιέται κανείς από πού πηγάζει η 
πεποίθηση της πλειονότητας των οικονομολόγων ότι οι μαθητές μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τα θέματα των εξετάσεων χωρίς εξωσχολική συμπληρωματι-
κή εκπαίδευση, τουλάχιστον για το μάθημά τους. 

Θ) Αμέσως μετά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν σε ποιο 
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ποσοστό, κατά τη γνώμη τους, οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά 
και ιδιαίτερα μαθήματα. Ποσοστό 44,1% εκτιμά ότι οι μαθητές σε ποσοστό 
61%-80% παρακολουθούν φροντιστήριο και ποσοστό 38,2% ότι παρακολου-
θούν ποσοστό 81%-100%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Γ΄ λυκείου, οι μαθητές κατά δήλωσή 
τους παρακολουθούν φροντιστήριο σε ποσοστό 88,7% (Πολυμίλη, 2016: 153). 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσε κανείς να θέσει το εξής 
ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν το ένα τρίτο περίπου των οικονομολόγων εκπαι-
δευτικών του δείγματος της έρευνας που διδάσκουν στο λύκειο και έρχονται 
σε καθημερινή επαφή με τους μαθητές να θεωρούν ότι πολλοί λιγότεροι μα-
θητές τους παρακολουθούν εξωσχολική ενισχυτική διδασκαλία από ό,τι στην 
πραγματικότητα; Το ερώτημα βέβαια είναι γενικότερο, αφού φαίνεται πως η 
άποψή τους είναι μακριά από την πραγματικότητα. 

Ι) Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να αναδειχθούν οι δυσκολίες των εκπαιδευ-
τικών, εφόσον αυτές υπάρχουν, λόγω της παράλληλης παρακολούθησης εκ 
μέρους των μαθητών σχολείου και φροντιστηρίου. Αρχικά τέθηκε ερώτηση 
εάν, κατά την άποψή τους, επιβεβαιώνονται οι έρευνες σχετικά με την παρα-
κολούθηση φροντιστηριακών ή/και ιδιαίτερων μαθημάτων, ώστε οι μαθητές 
να βελτιώσουν την προετοιμασία τους προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυ-
χώς στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ποσοστό 97% 
των συμμετεχόντων οικονομολόγων απαντά πως οι μαθητές παρακολουθούν 
φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα μαθήματα. Ωστόσο, το εύρημα αυτό έρχεται 
σε αντίθεση με το αποτέλεσμα προηγούμενης ερώτησης. Παρότι σχεδόν όλοι 
οι οικονομολόγοι του δείγματος της έρευνας θεωρούν ότι οι μαθητές φοιτούν 
παράλληλα και σε φροντιστήριο, στην προηγούμενη ερώτηση έχουν απαντή-
σει πως το ποσοστό φοίτησης είναι μικρότερο.

Επιπλέον ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σχετικά με το 
αν το γεγονός της παρακολούθησης φροντιστηρίου δημιουργεί προβλήματα στη 
διδασκαλία τους. Ποσοστό 57,6% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα, ένα σημαντικό ποσοστό 42,4% έχει εκ διαμέτρου αντίθετη 
άποψη. Συνεχίζοντας τέθηκε το ερώτημα της αμφισβήτησης που ενδεχομένως 
εισπράττουν οι οικονομολόγοι της έρευνας από τους μαθητές τους. Σημαντικό 
αθροιστικό ποσοστό 63,6% απαντά ότι αμφισβητείται «πολλές» και «αρκετές» 
φορές (ποσοστά 21,2% και 42,4% αντίστοιχα). Ωστόσο, περισσότεροι από τους 
μισούς (ποσοστό 56%) απαντούν πως δεν ενοχλούνται από αυτή τη συμπεριφο-
ρά των μαθητών τους ενώ 1 στους 5 εκπαιδευτικούς του δείγματος αδιαφορεί.

ΙΑ) Μετά τη διερεύνηση της άποψης των συμμετεχόντων οικονομολόγων, 
σχετικά με το πλήθος των μαθητών που συμμετέχουν σε φροντιστηριακά μα-
θήματα, τέθηκε το ζήτημα της αναγκαιότητας της πρόσθετης διδακτικής στήρι-
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ξης στο σχολείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προετοιμασία των 
υποψηφίων, ώστε να μην είναι απαραίτητο να καταφεύγουν στο φροντιστή-
ριο. Τέθηκαν προδιατυπωμένες απαντήσεις, όπου οι ερωτηθέντες μπορούσαν 
να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα 2:

Πίνακας 2: Λόγοι για τους οποίους  
οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστήριο

Λόγοι παρακολούθησης φροντιστηρίου Ποσοστό %

Ανασφάλεια μαθητών 42,4%

Μιμητισμός συμμαθητών 45,5%

Πίεση των γονιών 42,4%

Αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας στις εισαγωγικές 
εξετάσεις 81,8%

Ανεπαρκής προετοιμασία στο σχολείο 18,2%

Εκπαιδευτικοί που «δεν κάνουν σωστά τη δουλειά 
τους» 21,2%

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον θεσμό του σχολείου 54,5%

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στα στοιχεία του πίνακα, η μεγάλη 
πλειονότητα των οικονομολόγων της έρευνας (ποσοστό 81,8%) θεωρεί πως 
οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστήριο, για να αυξήσουν τις πιθανότητες 
εισαγωγής σε σχολή της προτίμησής τους. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε 
πιθανόν να ερμηνευτεί ως αποδοχή των συμμετεχόντων ότι η προετοιμασία 
στο σχολείο είναι ανεπαρκής και επομένως οι μαθητές καταφεύγουν στο φρο-
ντιστήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις απαντήσεις ποσοστό μόλις 18,2% πιστεύ-
ει κάτι τέτοιο («ανεπαρκής προετοιμασία στο σχολείο»). Αντιφατικές, επίσης, 
είναι οι δηλώσεις των ερωτηθέντων σχετικά με δύο άλλες προδιατυπωμένες 
δηλώσεις. Ενώ, σε ποσοστό 54,5% απαντούν πως «δεν υπάρχει εμπιστοσύνη 
στον θεσμό του σχολείου» και εξαιτίας αυτού οι μαθητές παρακολουθούν φρο-
ντιστήριο, θεωρούν ταυτόχρονα, σε ποσοστό 45,5%, ότι οι μαθητές καταφεύ-
γουν στο φροντιστήριο υπό την επιρροή της ομάδας των συνομιλήκων τους. 
Δηλαδή, αν η φοίτηση στο φροντιστήριο είναι προϊόν μιμητισμού της στάσης 
των συνομιλήκων, γιατί το σχολείο απαξιώνεται ως θεσμός;
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Σημαντικά επίσης ποσοστά συγκεντρώνουν απαντήσεις που αναφέρονται 
στην «ανασφάλεια» των μαθητών και στην «πίεση» που δέχονται από τους γο-
νείς (ποσοστό 42,4%, ίδιο και για τις δύο δηλώσεις). Σύμφωνα με τις απαντήσεις 
αυτές θα μπορούσε να υποτεθεί ότι οι μαθητές αισθάνονται ανασφάλεια, γιατί 
θεωρούν πως στο σχολείο η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι 
ανεπαρκής, οπότε προσπαθούν μέσω του φροντιστηρίου να την ολοκληρώσουν. 
Όμοια θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και για τους γονείς οι οποίοι πιέζουν 
τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν φροντιστήριο. Γιατί άραγε ένας γονιός, αν 
εμπιστεύεται το θεσμό του σχολείου και την ποιότητα της προετοιμασίας που 
γίνεται μέσα σε αυτό, να επιμένει το παιδί του να παρακολουθεί φροντιστήριο 
και να επιβαρύνει σημαντικά τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας;

ΙΒ) Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευ-
τικών σχετικά με την απόφαση του συνόλου σχεδόν του μαθητικού πληθυσμού 
να παρακολουθεί φροντιστήριο, τέθηκε ερώτηση που αφορούσε στους λόγους 
για τους οποίους, κατά την άποψη των συμμετεχόντων, η πολιτεία παρά τις 
συνεχείς εξαγγελίες δεν έχει πατάξει το φαινόμενο της παραπαιδείας.

Σημαντικότερος λόγος, σύμφωνα με 1 στους 3 ερωτηθέντες οικονομολόγους, 
είναι το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σύμφωνα με ση-
μαντικό ποσοστό 25,9% η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας και οικογένειας.

Έχοντας ως εκκίνηση τις παραπάνω απαντήσεις οι συμμετέχοντες ρωτή-
θηκαν αν πιστεύουν πως προγράμματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης στο 
σχολείο θα βελτίωναν την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις σημαντικά, ώστε να μην χρειάζεται η παρακολούθηση φροντιστη-
ρίου. Ποσοστό 63,6% των συμμετεχόντων οικονομολόγων εκτιμούν πως τα 
προγράμματα αυτά είναι απαραίτητα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου και 
ποσοστό 18,2% πως «ίσως» θα βοηθούσαν στην ολοκλήρωση της προετοιμα-
σίας εντός της σχολικής μονάδας.

3. Κατακλείδα

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η θεματική σχετικά με 
την επάρκεια ή μη της προετοιμασίας των μαθητών/τριών για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις από την πλευρά των· Η έρευνα έγινε, μεταξύ των άλλων, και γιατί 
δεν υπάρχουν πολλές σχετικές εργασίες.

Η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος θεω-
ρεί πως το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο λύκειο είναι «αρκετά» 
καλό και πιστεύει πως το καλύτερο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ήταν το σύστημα των δεσμών. Επίσης, υποστηρίζει ότι οι μαθητές 
μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα θέματα των πανελλαδικών εξετά-
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σεων χωρίς να παρακολουθήσουν φροντιστήριο και πιστεύει, πως οι μαθητές 
παρακολουθούν φροντιστήριο για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. 
Ακόμη ένα από τα σημαντικότερα ευρήματά της, είναι πως οι ίδιοι οι οικονο-
μολόγοι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας εκτιμούν πως το μάθημα που 
διδάσκουν στην τρίτη λυκείου παρουσιάζει πολύ χαμηλό ενδιαφέρον για τους 
μαθητές. Αυτό συνεπάγεται ότι μια διαφορετική προσέγγιση στη διδασκαλία 
τους θα μπορούσε να είναι ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθη-
τών για ένα μάθημα του οποίου οι έννοιες αποτελούν στοιχείο της καθημερι-
νότητας όλων των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό θα ήταν καλό να διερευνηθεί 
η παρούσα θεματική περαιτέρω, μήπως η αδιαφορία των μαθητών οφείλεται 
και στην ελλιπή παιδαγωγική κατάρτιση των οικονομολόγων εκπαιδευτικών. 
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Abstract

The purpose of the present study was to examine the views of secondary of 
economists educators/teachers regarding the access system to tertiary educa-
tion, the role of frontistirio in students’ preparation for panhellenic exams, the 
level of school preparation for that reason and the factors that influence stu-
dents’ decision in Greece to attend “frontistirio”. Using a survey of 34 teachers 
from 75 high schools (“lykeia”) in the two largest cities of Greece (Athens and 
Thessaloniki) participated in the study. Findings showed that increased chanc-
es of entering tertiary education was identified by school economists teachers 
as the most important reason for students resorting to “frontistirio”. They also 
acknowledged that the students in third class of lykeio they have a very low 
interesting on subject of economics. 
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Συγκριτική μελέτη της εμπειρίας των νέων 
εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και Γαλλία. 

Αναπαραστάσεις και αντιλήψεις για το επάγγελμα 
σε περίοδο κρίσης

Παρασκευή Πουλογιαννοπούλου

Εισαγωγή

Εκπαιδευτικός σήμερα δεν είναι απλώς ο εξειδικευμένος σε ένα διδακτικό 
αντικείμενο, αλλά εκείνος που 1) γνωρίζει να κινητοποιεί τις γνώσεις και 
να τις προσαρμόζει σε όλες τις διδακτικές καταστάσεις, 2) γνωρίζει να 
αποκτά διαρκώς καινούριες δεξιότητες για να ανταποκρίνεται σε περίπλοκες 
απαιτήσεις, 3) κατέχει σε επαρκές επίπεδο τις διδακτικές τεχνικές για να βοηθάει 
αποτελεσματικά τους μαθητές στην απόκτηση γνώσεων και μεθόδων εργασίας. 

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευ-
τικοί την τελευταία δεκαετία, οι απαιτήσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης αυξά-
νονται συνεχώς. Απαιτείται η διαμόρφωση ενός άρτια διαμορφωμένου εκπαι-
δευτικού προσωπικού υψηλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, οι ταχείες αλλαγές σε 
παγκόσμιο επίπεδο υποβάλλουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε συνεχείς με-
ταβολές και αναγκάζουν τον ίδιο να παρακολουθεί διαρκώς τις νέες εξελίξεις, 
να κάνει κριτική αναθεώρηση, να προσαρμόζεται άμεσα στις νέες απαιτήσεις, 
να ενισχύει το επαγγελματικό του προφίλ.

Οι «κοινές Ευρωπαϊκές αρχές για τα προσόντα του Εκπαιδευτικού» στην 
Ελλάδα δεν αποτελούσαν κεντρικό ζήτημα στις μεταρρυθμίσεις παρά μόνο 
πρόσφατα την τελευταία δεκαετία εισήχθησαν στην πολιτική ατζέντα, εξαι-
τίας της πίεσης από την ευρωπαϊκή επιτροπή για την ανάπτυξη του Εθνικού 
Πλαισίου προσόντων (NQF), που αντιστοιχούν σε μία σειρά από πιστοποιη-
μένες δεξιότητες. 

Η Ελλάδα και η Γαλλία παρά το κοινό τους ευρωπαϊκό πλαίσιο παρουσι-
άζουν δομικές διαφορές ως προς την πανεπιστημιακή και επαγγελματική κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά και ομοιότητες ως προς την επαγγελματική 
εμπειρία τους σε καθημερινό επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε σύ-
γκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δύο χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σύγκριση μας δίνει τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάζουμε τους λόγους διαμόρφωσης του νέου πλαισίου δουλειάς και τις 
αναπαραστάσεις του επαγγέλματος όπως έχουν διαμορφωθεί από τις σύγχρο-
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νες συνθήκες εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης και παράλληλα λόγω 
των διεθνών εξελίξεων τα τελευταία δέκα χρόνια. Κατά συνέπεια, σκοπός της 
εργασίας μας είναι να κινηθούμε πέρα από αυτή τη σύγκριση δίνοντας μία δι-
εθνή διάσταση (Malet, 2010) στην αναπαράσταση του επαγγέλματος του εκ-
παιδευτικού όπως έχει διαμορφωθεί από τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας.

Η παρούσα μελέτη στηρίζεται κυρίως σε δεδομένα της μεταδιδακτορικής 
μας έρευνας (Ε.Κ.Π.Α. & Paris V - Labo Cerlis), αλλά επίσης και στην τρέ-
χουσα βιβλιογραφία και σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ελληνικό και γαλ-
λικό περιβάλλον σχετικά με τις αναπαραστάσεις και αντιλήψεις που έχουν οι 
νέοι εκπαιδευτικοί για το επάγγελμά τους την κρίσιμη τελευταία δεκαετία.

Το νέο εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών 

Τα τελευταία χρόνια το θεσμικό περιβάλλον του σχολείου αποτελεί μία 
διαδικασία ασταμάτητου μετασχηματισμού που αφορά κατά κύριο τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς οι οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν άμεσα 
την άσκηση του επαγγέλματός τους (Barrère, 2017: 128). Ο σύγχρονος 
κοινωνικο-οικονομικός κόσμος άμεσα συνδεδεμένος με τις τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις επηρεάζει άμεσα την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
Οι διεθνείς οργανισμοί δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών των κρατικών εκπαιδευτικών συστημάτων (Kαρράς, 2011· 
Καρράς, & Wolhuter, 2012· Πρόκου, 2011). Ο νέος εκπαιδευτικός λόγος 
κινείται σε πλαίσια από τη μία πλευρά γνωσιοκεντρικά (knowledge-based) και 
από την άλλη ικανοκεντρικά (competence-based) με σκοπό τη μεγιστοποίηση 
της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δρώντων και 
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Πασιάς, 2015: 273), που μεταφράζεται με 
μετρήσιμους όρους επιτελεστικότητας (performativity). 

Η σπουδαιότητα της σύγκρισης των δύο χωρών που διακρίνονται από δι-
αφορετικές κοινωνικο-οικονομικές δομές αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι 
Ευρωπαϊκές πολιτικές επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών 
της Ευρωζώνης. Η επιλογή των δύο χωρών στη συγκεκριμένη σύγκριση δι-
καιολογείται από τις πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις. Το 
εργασιακό πλαίσιο του εκπαιδευτικού είναι αρκετά στενό και αυστηρό και 
επιτρέπει ελάχιστη ελευθερία αυτόνομης δράσης μέσα στην τάξη, ιδιαίτερα 
για τους Έλληνες και Γάλλους εκπαιδευτικούς των οποίων το εκπαιδευτικό 
σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό. 

Στόχος μας, άρα, είναι μέσα από την εμπειρία των εκπαιδευτικών να εξε-
τάσουμε και να προβληματιστούμε για τον βαθμό στον οποίο οι δύο χώρες 
μπορούν να συμμετέχουν υπό τις παρούσες συνθήκες στο μοντέλο της σύγ-
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χρονης εικόνας του εκπαιδευτικού όπως αυτή εξελίσσεται από τις σύγχρονες 
κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο έχει ως 
προοπτική την κατάρτιση και την κατασκευή μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτό-
τητας των εκπαιδευτικών.

Μεθοδολογία

Δείγμα

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας διεξήγαμε έναν ικανοποιητικό αριθμό 
συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών χρόνων 2013-2015, που μας 
επέτρεψαν να αναλύσουμε τις εμπειρίες και τις αναπαραστάσεις των νέων εκπαιδευτικών, 
Ελλήνων και Γάλλων, της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επαγγελματική τους 
εργασία. Το δείγμα αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς δύο ειδικοτήτων, Φιλολόγων και Φυσικών. 
Πιο συγκεκριμένα, διεξήγαμε 46 συνεντεύξεις, 22 από Έλληνες εκπαιδευτικούς και 24 από 
Γάλλους που προέρχονταν από σχολικά ιδρύματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Paris, Creteil).

Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή/παραγωγή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήσαμε την 
ποιοτική ημιδομημένη συνέντευξη ανοιχτού τύπου, η οποία περιελάμβανε 
ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων (Ίσαρη, & Πουρκός, 2015). Η 
μέθοδος ανάλυσης που ακολουθήσαμε ήταν η θεματική ανάλυση (Braun, & 
Clark, 2006).

Ερευνητικά ερωτήματα

Από τις συνεντεύξεις, στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις 
ανησυχίες, καθώς και τα συναισθήματα των νέων εκπαιδευτικών σε σχέση με την καθημερινή 
τους εργασία στο σχολείο. 

Κατά συνέπεια, από τη σκοποθεσία της έρευνας και τη μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας προχωρήσαμε στη διατύπωση προς διερεύνηση των εξής ερω-
τημάτων:

• Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το νέο εργασιακό τους πλαίσιο 
δεδομένων των συνθηκών κρίσης και των διεθνών εξελίξεων;

• Ποιες οι εμπειρίες των νέων εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του δι-
δακτικού τους έργου; 

• Ποιες είναι οι προκλήσεις ή δυσκολίες που βιώνουν στα εργασιακά 
τους πλαίσια λόγω της κρίσης; 
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• Πώς νοηματοδοτούν το έργο τους και ποια τα βαθύτερα κίνητρά τους 
για την επιλογή του παρόντος επαγγέλματος; 

• Ποιες οι αντιλήψεις τους για το κοινωνικό τους στάτους στη σύγχρο-
νη κοινωνία;

Έλληνες εκπαιδευτικοί πολλαπλών ταχυτήτων - Η «γενιά της κρίσης»

Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δεν διακρίνονται από ομοιογένεια 
ούτε αποτελούν μία συμπαγή κοινωνική ομάδα (Μαυρογιώργος, 2011). 
Χαρακτηρίζονται από πολλές κατηγορίες που δρουν σε παράλληλες ταχύτητες. 
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις δύο μεγάλες γενικές κατηγορίες εκπαιδευτικών 
στην Ελλάδα, τους μόνιμους και τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Στην παρούσα έρευνα παρατηρούμε ως προς την ηλικία των νεοδιοριζόμενων 
εκπαιδευτικών ότι οι κατά πολύ νεότεροι είναι οι Γάλλοι. Κάτι που σημαίνει 
ότι το Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις συνθήκες κρίσης, συνεχίζει 
να επιτρέπει κανονικά στους υποψήφιους βάσει του συστήματος εξετάσεων 
να εισέρχονται νωρίς στο επάγγελμα αμέσως μετά το πτυχίο και το Mas-
ter, δηλαδή σε ηλικία 23-24 ετών, ενώ το ελληνικό σύστημα, λόγω του 
μακροχρόνιου συστήματος της επετηρίδας και της κατάργησής της, και ύστερα 
της καθιέρωσης του ανά δύο χρόνια συστήματος εξετάσεων του ΑΣΕΠ, είχε 
ήδη συσσωρεύσει έναν μεγάλο αριθμό αδιόριστων πτυχιούχων καθηγητικών 
σχολών. Στον μεγάλο αυτόν αριθμό προστέθηκε και η «γενιά της κρίσης» 
από το 2008 και μετά με το ξαφνικό πάγωμα των εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Κατά 
συνέπεια, οι «νεοδιοριζόμενοι Έλληνες εκπαιδευτικοί» δεν μπορεί να είναι 
νέοι στην ηλικία.

Η ηλικιακή επιβάρυνση αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό των μόνι-
μα διορισμένων εκπαιδευτικών ως συνέπεια της μακροχρόνιας έλλειψης διο-
ρισμών. Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαί-
δευση στην Ελλάδα (2018) το 49% των εκπαιδευτικών στην Α/θμια είναι άνω 
των 50 ετών, ενώ λιγότεροι από 1% είναι κάτω των 30 ετών. Και παρά το γε-
γονός ότι από την εκπαίδευση αποχώρησαν γενικά το 2010 πάνω από 33.800 
εκπαιδευτικοί. 

Οι ήδη διορισμένοι Έλληνες εκπαιδευτικοί, από την υπογραφή της πρώτης 
δανειακής σύμβασης το 2010, κατά τα τελευταία 10 μνημονιακά χρόνια, βι-
ώνουν σημαντικές δυσκολίες, όπως μειώσεις μισθών, οικονομικών παροχών, 
αδειών και άλλων προνομίων, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένοι με πολλά 
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διοικητικά καθήκοντα. Ως εκ τούτου προκειμένου να καλύψουν τις κενές θέ-
σεις σε σχολεία είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν ωράρια σε παραπάνω 
από ένα σχολικό ίδρυμα.

Όπως αποδεικνύεται και από άλλες πρόσφατες έρευνες (Βαλάρη, & Γά-
του, 2018) οι σημαντικότερες αλλαγές που βιώνουν οι καθηγητές στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση είναι κυρίως δύο: α. οι πολλές θεσμικές αλλαγές και β. 
η οικονομική κρίση. 

α. Στην Ελλάδα μία πληθώρα θεσμικών αλλαγών επιχειρήθηκε μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα 3-4 χρόνων. Οι αλλαγές που ήταν υποχρεωμένοι οι 
εκπαιδευτικοί να δεχτούν αφορούσαν στην αύξηση του εβδομαδιαίου ωρα-
ρίου διδασκαλίας, η οποία οδήγησε ταυτόχρονα σε αύξηση του αριθμού των 
καθηγητών που κρίνονταν ως υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις και 
υποχρέωσε σε μετακινήσεις σε πολλά σχολεία πιθανά και την ίδια μέρα. 
Το μοίρασμα ενός καθηγητή σε 2-3 σχολεία προέκυψε και από την αλλα-
γή του νόμου για τις αναθέσεις μαθημάτων, «Εντείνονται οι ελλείψεις εκ-
παιδευτικών στα σχολεία. Γίνονται συγχωνεύσεις τμημάτων με 30 παιδιά και 
δεν γίνεται ποιοτικό μάθημα. Και επίσης αυξάνονται τα ωράρια και καλύπτε-
ται η διδασκαλία πολλαπλών αντικειμένων από έναν μόνο εκπαιδευτικό για να 
καλυφθούν τα κενά και η αδυναμία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες 
προσλήψεις» (Σπυριδούλα, 45 ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο).

«Με έχουν επηρεάσει οι αλλαγές στο ωράριο και είμαι υποχρεωμένη να πη-
γαίνω σε δύο σχολεία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται 
για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας» (Αδαμαντία, 35 ετών, 
Φυσικός, Γυμνάσιο).

«Η μετακίνηση σε δύο ή περισσότερα σχολεία δημιουργεί προβλήματα στην 
οργάνωση και τον προγραμματισμό μου. Επίσης και οι σχέσεις μεταξύ των συνα-
δέλφων έχουν αλλάξει, μιας και βγαίνουν στην επιφάνεια προβλήματα εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης» (Παύλος, 36 ετών, Φυσικός, Λύκειο).

β. Σε ό, τι αφορά στις επιπτώσεις της κρίσης στην εργασία, κυρίως ο νό-
μος που επέφερε σαρωτικές αλλαγές στη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευ-
τικών ήταν ο Νόμος 4024/2011. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί υπέστησαν μεγά-
λες απώλειες στις οικονομικές απολαβές τους και τις μεγαλύτερες με όλους 
τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα, για τους νεοδιόριστους 
ο βασικός μισθός υπέστη μείωση μέχρι και 40%. 

«Η κρίση έχει επηρεάσει αναμφισβήτητα τη δουλειά του εκπαιδευτικού, γιατί 
και μισθολογικά έχει καθηλωθεί. Καταλαβαίνουμε ότι ένας μισθός δεν επαρκεί 
για ένα άτομο μόνο του να ζήσει, πόσο μάλλον αν έχει οικογένεια, παιδιά, κ.λπ. 
Επιπλέον δεν έχουμε τις δυνατότητες που παλιά είχαμε να αγοράσουμε κάποια 
βιβλία, να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη τη δικιά μας, και να αποκτήσουμε κάποιο 
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συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, παρακολουθήσεις σε θέατρο, κινηματογρά-
φο, κ.λπ. Ενώ παλαιότερα κάποιος εκπαιδευτικός με τον μισθό του θα μπορού-
σε να κάνει και τέτοιου είδους δραστηριότητες, σήμερα γίνεται ολοένα και πιο 
δύσκολο. Τα ίδια τα παιδιά είναι δέσμια της οικονομικής κρίσης. Σε κάποια οικο-
γένεια έχει απολυθεί ένας γονιός ή και οι δύο. Έχουν πιθανώς πρόβλημα επιβίω-
σης στο σπίτι και αυτό έχει να κάνει προφανώς και με την παρουσία των παιδιών 
μέσα στη τάξη. Είναι απαισιόδοξα, μελαγχολικά, στενοχωρημένα και αυτό τους 
βγαίνει και στη συμπεριφορά τους. Κάποια εσωστρεφή κλείνονται στον εαυτό 
τους, κάποια εξωστρεφή το εκδηλώνουν με βία και αντικοινωνική συμπεριφο-
ρά» (Ηλίας, 47 ετών, Φιλόλογος, Λύκειο).

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν αρνητικές συνέπειες στις επιδόσεις τους, την 
ύπαρξη κακής διάθεσης, την έλλειψη ενδιαφέροντος, τη μείωση των κινή-
τρων και την ανασφάλεια για την υποβαθμισμένη οικονομική τους κατάστα-
ση (Τσούνη, & Παπάζης, 2013). Η οικονομική κρίση τους εμποδίζει επιπλέον 
στην πραγματοποίηση μετεκπαιδεύσεων, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντί-
φαση με τις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές προτροπές για συνεχή διεκδίκηση 
και πιστοποίηση της γνώσης από την μεριά των εκπαιδευτικών (CSEE, 2012).

Ακόμα, επισημαίνεται η υψηλή συναισθηματική ανασφάλεια που βιώνουν, 
τα αυξημένα επίπεδα άγχους και η δυσκολία σύναψης κοινωνικών σχέσεων 
(Τσούνη, & Παπάζης, 2013). Κατά την περίοδο της κρίσης αυξήθηκαν τα πο-
σοστά άγχους, στρες και δυσφορίας των εκπαιδευτικών. Το φαινόμενο αυτό 
ερμηνεύεται εύκολα από τα εξής: την πολύχρονη αναμονή του διορισμού, την 
αλλεπάλληλη τοποθέτηση σε θέσεις «αναπληρωτή», τις μετακινήσεις σε διά-
φορες περιοχές του ελλαδικού χώρου, τις μειώσεις των μισθών, την κατάργηση 
προνομίων, την αύξηση των εργασιακών καθηκόντων, τις ετερογενείς τάξεις, 
κ.λπ. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν πρόσφορες συνθήκες ανάπτυξης κόπω-
σης και επαγγελματικής εξουθένωσης.

Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί αποτελούν τη «γενιά της κρίσης», η οποία ανέρχεται 
στους 120.000 πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων από το 2008 μέχρι 
σήμερα που παραμένουν εκτός δυνατότητας, λόγω διακοπής του διαγωνισμού 
του ΑΣΕΠ, να διοριστούν στη δημόσια Εκπαίδευση. 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να διακρίνουμε τον αριθμό των αδιόριστων υπο-
ψηφίων στις εξής κατηγορίες:
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α) Οι αναπληρωτές (οι έχοντες προϋπηρεσία)
Πρόκειται για τους αναπληρωτές, που μοριοδοτούνται με βάση τους μήνες 

εργασίας και μετακινούνται κάθε χρόνο σε καινούριο σχολείο. Στην ουσία εί-
ναι αυτοί που σηκώνουν στους ώμους τους το μεγάλο βάρος των οργανικών 
ελλείψεων στα σχολεία για περισσότερο από 10 χρόνια. 

β) Οι έχοντες τυπικά προσόντα
Η σύνθεση της ομάδας αυτής αποτελείται από εκείνους που διαθέτουν 

έναν ή περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτορικό τίτλο, πτυχία ξέ-
νων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσεων πληροφορικής, πιστοποιητικά παρα-
κολούθησης σεμιναρίων. 

Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι με τα προτεινόμενα νέα συστήματα διορι-
σμών η διεκδίκηση τίτλων τείνει να εξελίσσεται σε στόχο των υποψηφίων για 
εξασφάλιση μορίων για την επίτευξη της μονιμοποίησής τους. 

γ) Οι νέοι πτυχιούχοι
Η ομάδα αυτή ενδέχεται να είναι η λιγότερο ευνοημένη σε σχέση με τις 

παραπάνω κατηγορίες από τα επικείμενα συστήματα μοριοδότησης, και αυτό 
γιατί οι πτυχιούχοι είναι στην πλειοψηφία τους νέοι χωρίς προϋπηρεσία και 
χωρίς να έχουν προλάβει να αποκτήσουν προσόντα.

Κατά συνέπεια, όπως προβλέπεται από τα νέα συστήματα διορισμού στην 
Ελλάδα, περισσότερο ευνοημένοι θα είναι εκείνοι που έχουν πολλά χρόνια 
προϋπηρεσία όπως επίσης και όσοι έχουν αποκτήσει πιστοποιημένα προσόντα. 
Οπότε δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική ηλικιακή ανανέωση στο «γερασμέ-
νο» εκπαιδευτικό προσωπικό των ελληνικών σχολείων, καθώς νέοι μέχρι 30 
ετών δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να διοριστούν.

Η κοινωνική απήχηση του επαγγέλματος - Οι εκπαιδευτικοί ως «κοινω-
νική μειονότητα» 

Οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν μία ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία, που 
διαφοροποιείται από τις άλλες επαγγελματικές ομάδες του Δημοσίου τομέα. Σε 
όποια κοινωνία κι αν εργάζονται, πρόκειται αναντίρρητα για μία επαγγελματική 
ομάδα που συμβάλλει σημαντικά στην αναπαραγωγική λειτουργία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερα λειτουργούν σημαντικά στην 
εξέλιξη και διαμόρφωση των πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών 
αξιών. Πληθυσμιακά πρόκειται για μία «κοινωνική μειονότητα διανοουμένων» 
(125.000 περίπου Έλληνες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ανάμεσα στους 768.000 δημοσίους υπαλλήλους της Ελλάδας 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2010 και 720.000 περίπου στη Γαλλία 
ανάμεσα στους 6.000.000 περίπου δημοσίους υπαλλήλους για το σχολικό έτος 
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2014-2015), (ΕΛΣΤΑΤ· STATISTA.fr), των οποίων το στάτους αμφισβητείται 
λιγότερο ή περισσότερο από τα μέλη του κοινωνικού συνόλου όπου ανήκουν 
(DEPP, 2016· Guide TALIS, 2013) Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν αντίθετη 
άποψη στην ένταξή τους στο ίδιο πλαίσιο με όλες τις άλλες επαγγελματικές 
ομάδες των δημόσιων υπαλλήλων και θεωρούν ότι αποτελούν ιδιαίτερη 
κοινωνική δύναμη: «Θεωρώ ότι από την πολιτεία υπήρχε πρόθεση υποτίμησης 
της αξίας του καθηγητικού επαγγέλματος. Βλέπεις λοιπόν μία τάση απαξίωσης 
και υποτίμησης, δημιουργείται μία άρνηση προς τον εκπαιδευτικό που το έχω 
βιώσει και εγώ. Δηλαδή μας έβαλαν όλους σε αυτό που λέμε δημόσιοι υπάλληλοι. 
Δεν θεωρώ ότι ο δάσκαλος είναι δημόσιος υπάλληλος. Υπηρετεί μεν τη δημόσια 
εκπαίδευση, αλλά πάνω απ’ όλα είναι επιστήμονας και παιδαγωγός. Αυτό είναι 
πολύ ξεκάθαρο για μένα» (Σοφία, 45 ετών, Φιλόλογος, Λύκειο).

Όπως αποδεικνύεται από την παρούσα έρευνα και επιβεβαιώνεται και από 
άλλες πρόσφατες έρευνες (DEPP, 2016· Guide TALIS, 2013) τα τελευταία χρό-
νια και παρά την «κρίση» στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί διακηρύσσουν 
ότι είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους (91% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
TALIS, 2013), αλλά δηλώνουν ότι η κοινωνία ελάχιστα τους αναγνωρίζει. Πολ-
λοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν με δυσαρέσκεια ότι την ελλιπή κοινωνική τους 
αξία και ισχύ την εισπράττουν από γονείς και από μαθητές, από τον κοινωνικό 
τους περίγυρο, αλλά κυρίως από τις κρατικές και διεθνείς πολιτικές που προ-
τάσσουν ένα νεοφιλελεύθερο τεχνοκρατικό στυλ διδασκαλίας που συνθλίβει 
την ελεύθερη ανάπτυξη των παιδαγωγικών ικανοτήτων των ίδιων των εκπαι-
δευτικών. Νιώθουν ότι τα συνεχόμενα προγράμματα και οι διαρκείς αλλαγές 
δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπικότητα του δασκάλου.

«Τα τελευταία χρόνια οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ κακές. Το εκπαιδευ-
τικό σύστημα έχει γίνει ακατάλληλο. Είναι εκτός πραγματικότητας και φορτίζει 
πολύ καθηγητές και μαθητές. Και είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε κάθε 
φορά κατά γράμμα τα νέα μέτρα», (Σπυριδούλα, 45 ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο). 

Για τους Γάλλους εκπαιδευτικούς, η μειωμένη αποδοχή του επαγγέλματος από 
την γαλλική κοινωνία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές των δεκαετιών 60-70 
ερμηνεύεται από τη γενικότερη αλλαγή της εποχής, ότι δηλαδή η ελλιπής κοι-
νωνική αναγνώριση των εκπαιδευτικών σχετίζεται με το νέο πνεύμα της εποχής 
και τις μεταβολές που έχουν προκύψει γενικότερα στην κοινωνία (Farges, 2011). 
Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό (¾) των Γάλλων σε έρευνα του Υπουργεί-
ου Παιδείας (Le Parisien, 2012) θα ενέκριναν το επάγγελμα αυτό για τα παιδιά 
τους, αλλά θεωρούν ότι είναι υποτιμημένο τα τελευταία χρόνια από τις πολιτι-
κές των κυβερνήσεων. Το 87% των εκπαιδευτικών αγαπούν το επάγγελμά τους, 
αλλά 77% εκτιμούν ότι θα έπρεπε να τυγχάνει μεγαλύτερης κοινωνικής αναγνώ-
ρισης. Επικαλούνται περισσότερο την έλλειψη σεβασμού που εκπέμπεται από τις 
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σχέσεις τους με τους μαθητές και τους γονείς, το αίσθημα ότι δεν λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη ως επαγγελματίες και την υποτίμηση από τα ΜΜΕ. 

«Καθηγητής δεν είναι παρά μόνο ένας τίτλος, χωρίς κύρος. Νιώθουμε υπο-
τιμημένοι από την κοινή γνώμη που αγνοεί περίτρανα την πραγματικότητα του 
επαγγέλματος» (Guillaume, 32 ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο).

Όπως φαίνεται και από πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ (Talis, 2018) που πραγ-
ματοποιείται κάθε πέντε χρόνια μόνο το 5% των γάλλων εκπαιδευτικών νιώ-
θει ότι το επάγγελμά τους εκτιμάται από την κοινωνία. Πρόσφατα το ζήτημα 
τέθηκε στην πολιτική ατζέντα (Graveleau, 2019) του Emmanuel Macron που 
υπερασπίστηκε την αναγκαιότητα για αναβάθμιση του επαγγέλματος κρινό-
μενου ως ουσιαστικού για τη Δημοκρατία (“Republique”) και για την πορεία 
του γαλλικού έθνους. Έγινε επίσημη έκκληση και από το Υπουργείο Παιδείας 
«να αγαπήσει η γαλλική κοινωνία τους εκπαιδευτικούς της».

Μελέτη της εμπειρίας του εκπαιδευτικού σε πολιτικές λιτότητας 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις συνθήκες 
εργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο από χώρα σε 
χώρα. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες (CSEE, 2013· CSEE, 2012), οι συνθήκες 
εργασίας των εκπαιδευτικών έχουν επιδεινωθεί στο 70% των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της μείωσης και του παγώματος των μισθών 
από το 2008 με πιο αισθητή μείωση μισθών να παρατηρείται στους Έλληνες 
εκπαιδευτικούς. Για την Ελλάδα που οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες είναι 
έντονες τα τελευταία χρόνια, η επίδραση της κρίσης είναι άμεση και εμφανής σε 
όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού χώρου: Μείωση μισθών εκπαιδευτικού 
προσωπικού, πάγωμα προσλήψεων, συγχώνευση τμημάτων των μαθητών, 
αύξηση ωραρίων, κατάργηση οικονομικών προνομίων, δραστικά μειωμένες 
επενδύσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα, άποροι μαθητές, χαμηλές προσδοκίες 
μαθητών, ελλιπής σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ανεργία, κ.λπ. 

«Η κρίση έχει σαφώς επηρεάσει το επάγγελμα αφού το σχολείο αποτελεί 
αντανάκλαση όσων συμβαίνουν στην κοινωνία και επηρεάζεται από τις νέες 
συνθήκες» (Μαριέττα, 45 ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο). «Βιώνουμε αυτήν την 
κρίση μέσα από τα παιδιά στο σχολείο. Είναι μία κατάσταση που δεν μπορείς 
να αγνοήσεις. Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και αυτό έχει δυσκολέψει τη δου-
λειά μας. Γιατί και τα παιδιά βιώνουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να 
τους βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε» (Χριστίνα, 47 ετών, 
Φιλόλογος, Γυμνάσιο). 

Και οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί βιώνουν την κρίση όχι όμως με τόσο άμεσο 
έντονο τρόπο όσο οι Έλληνες, καθώς οι διαγωνισμοί προσλήψεων διεξάγο-
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νται κανονικά και γενικότερα οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες «Μας επηρεά-
ζει η κρίση, αλλά με έμμεσο τρόπο. Γίνονται περικοπές σε όλα τα επίπεδα, στον 
μισθό, στον αριθμό του προσωπικού, κ.λπ. Εγώ προσωπικά στην τάξη το κα-
ταλαβαίνω, καθώς έρχομαι σε επαφή με μαθητές λυπημένους και στενοχωρη-
μένους εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων της οικογένειάς τους» (Yoann, 
28 ετών, Φυσικός, Λύκειο). 

Γενικότερα όμως, τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι νέοι εκπαιδευτικοί 
(Γάλλοι και Έλληνες) υιοθετούν αρνητική στάση για τις τελευταίες εξελίξεις 
του σχολείου, εξαιτίας των νέων απαιτήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος 
για το διδακτικό έργο, τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις και τα εναλλασσόμενα 
προγράμματα. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός νιώθει ότι καλείται να επιλύσει πολλά 
προβλήματα με ελάχιστα προσφερόμενα μέσα (Lessard et Tardif, 2001). «Νιώ-
θουμε πίεση από το Υπουργείο με τις συνεχείς αλλαγές και είμαστε υποχρεωμένοι 
να διαβάζουμε και να προετοιμάζουμε καινούρια μαθήματα. Αυτό που χαρακτη-
ρίζει τον σχεδιασμό των προγραμμάτων είναι η αφερεγγυότητα, η ανακολουθία 
και η προχειρότητα, γεγονός που αμαυρώνει το διδακτικό μας έργο και δεν μας 
αφήνει να παίρνουμε αυτόνομα πρωτοβουλίες. Και κυρίως όλα αυτά χωρίς να 
μας παρέχεται η παραμικρή θεσμική βοήθεια και υποστήριξη» (Φαίη, 37 ετών, 
Φιλόλογος, Γυμνάσιο). Οι νέοι εκπαιδευτικοί έχουν να παρατηρήσουν τις 
ακόλουθες αλλαγές εξαιτίας της κρίσης που καθιστούν δύσκολο το έργο τους: 

• Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης 
που επιβάλουν τη μείωση των μισθών, τον περιορισμό των θέσεων εργασίας 
και παράλληλα την αύξηση των ωρών διδασκαλίας για την εξοικονόμηση χρη-
μάτων με δυσάρεστες συνέπειες στην ποιότητα εργασίας του εκπαιδευτικού. 

«Αντιμετωπίζουμε συχνά κρίσιμες καταστάσεις και οφείλουμε μερικές φορές 
να παίζουμε τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού ή του ψυχολόγου. Η οικονο-
μική κρίση επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στο ζήτημα του μισθού, ο οποίος έχει 
παγώσει εδώ και έξι χρόνια, και στην κατάργηση των θέσεων εργασίας» (Amelie, 
31 ετών, Φυσικός, Γυμνάσιο).

• Χαμηλή οικονομική επένδυση στις ανάγκες του σχολείου. «Η έλλειψη 
χρηματοδότησης είναι βέβαια ένα φρένο για την ενεργοποίηση των μέσων στην 
Εκπαίδευση της χώρας» (Adrien, 28 ετών, Φυσικός, Λύκειο). 

«Εγώ βρίσκομαι σε ένα σχολείο, το οποίο συγκαταλέγεται στα “δύσκολα”. 
Το σχολείο δεν έχει χρήματα για να βγάλουμε εις πέρας προγράμματα. Για πα-
ράδειγμα πέρυσι πλήρωσε κάθε μαθητής από 24 ευρώ για να μπορέσουμε να 
ολοκληρώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα του σχολείου μας» (Clémence, 26 
ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο).

«Εάν πληρωνόμουν περισσότερο, θα μπορούσα να αγοράζω βιβλία και να έχω 
ψηφιακή υποστήριξη που θα μου επέτρεπαν να προτείνω δραστηριότητες ακόμα πιο 
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διαφοροποιημένες στους μαθητές. Επιπλέον, θα έκανα λιγότερες έξτρα ώρες και 
έτσι θα απέδιδα καλύτερα στο μάθημα» (Marianne, 30 ετών, Φιλόλογος, 
Γυμνάσιο).

• Απαίτηση για όλο και πιο πολύπλοκες επαγγελματικές δεξιότητες, περισ-
σότερες εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις «Πιστεύω ότι η δια βίου κατάρτιση 
είναι απαραίτητη, αλλά συμβαίνει πολλές φορές να με κυνηγάνε συνεχώς πολ-
λά πιστοποιητικά, και δεν ξέρω τελικά αν όλα αυτά με κάνουν πιο αποτελεσμα-
τική μέσα στην τάξη. Σίγουρα πρέπει να μαθαίνεις καινούρια πράγματα, αλλά 
με σκοπό να τα χρησιμοποιήσεις στο παιδί απευθείας και όχι για να φτιάξεις 
τον φάκελο της καριέρας σου για να γίνεις πιο ανταγωνιστικός» (Κατερίνα, 36 
ετών, Φυσικός, Γυμνάσιο).

Η αμοιβή του εκπαιδευτικού ή «Κανείς δεν έγινε εκπαιδευτικός για να 
πλουτίσει»

Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν παγώσει ή 
μειώσει τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Ως προς αυτό το θέμα, η Γαλλία 
διακρίνεται από μία διπλή ιδιαιτερότητα (EURYDICE, 2015/16): Από τη μία 
πλευρά «ξεπάγωσε» τους μισθούς πιο αργά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες από το 2015 και ύστερα. Από την άλλη πλευρά το επίπεδο του πραγματικού 
μισθού δεν έφτασε ποτέ εκείνο του 2000. Μόνο δύο χώρες ευρωπαϊκές γνώρισαν 
σημαντική πτώση του μισθού τη πρώτη δεκαετία του 2000, η Γαλλία και η 
Ελλάδα. Στη Γαλλία ο εκπαιδευτικός φτάνει τα 24.595 ευρώ ετησίως στην 
αρχή της καριέρας του και 44.254 στο τέλος της καριέρας του. Στην Ελλάδα 
ξεκινάει με 13.104 και τελειώνει με 24.938. Δηλαδή οι Έλληνες αγγίζουν μόλις 
το ήμισυ των μισθών των Γάλλων συναδέλφων τους, οι οποίοι θεωρούνται και 
αυτοί χαμηλόμισθοι σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνάς μας σε γαλλικό και ελληνικό πλαί-
σιο, οι τρεις κύριες αιτίες εισόδου στο επάγγελμα είναι πρώτον η επιθυμία για 
μετάδοση των γνώσεων, δεύτερον η αγάπη για τη διδασκαλία και τρίτον η επι-
θυμία για ενασχόληση με τους νέους (Poulogiannopoulou, 2012). 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της Claire (26 ετών, Φιλόλογος, Λύκειο): 
«Είναι λοιπόν πολλοί λόγοι που με ώθησαν στο επάγγελμα. Είναι κυρίως η αγάπη για 
τα ελληνικά και τα λατινικά. Μ’ αρέσει πολύ το επάγγελμα αυτό, μου αρέσει πολύ 
να μεταδίδω γνώσεις. Σκέφτηκα βέβαια στη συνέχεια και τα πλεονεκτήματα του 
επαγγέλματος, όπως ο σταθερός μισθός και οι διακοπές, επίσης το γεγονός ότι 
το επάγγελμα αυτό επιτρέπει να έχουμε ελεύθερο χρόνο και κυρίως να μπορούμε 
να συμβιβάζουμε την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική, ειδικά εμείς οι γυ-
ναίκες. Γενικά αυτοί είναι οι λόγοι.». Και η Σοφία επίσης (45 ετών, Φιλόλογος, 
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Λύκειο) σημειώνει « Ήξερα ότι δεν θα γίνω ποτέ πλούσια από αυτό το επάγγελ-
μα όταν το επέλεγα στις σπουδές μου, έβρισκα όμως άλλα πλεονεκτήματα. Το 
κύριο πλεονέκτημα για μένα ήταν ότι θα μου δινόταν η ευκαιρία να ασχοληθώ 
με κάτι που αγαπούσα. Κι έτσι με την εκπαίδευση θα είχα την ευκαιρία αυτό που 
αγαπούσα εγώ πάρα πολύ να το μεταδώσω και σε άλλους νέους ανθρώπους, το 
οποίο είναι κάτι σπάνιο, δεν προσφέρεται από άλλα επαγγέλματα».

Είναι προφανές ότι για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ο χαμηλός μισθός 
δεν αποτελεί εμπόδιο στο να αποφασίσουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα, 
διότι βρίσκουν αντιστάθμισμα, σύμφωνα με τη δική τους γνώμη, σε άλλα πλε-
ονεκτήματα, όπως η αγάπη για το γνωστικό αντικείμενο, η μετάδοση των γνώ-
σεων, η επαφή με τα παιδιά, η σταθερότητα του μισθού και η παροχή αδειών 
για διακοπές.

Επαγγελματική ικανοποίηση νέων εκπαιδευτικών: «Είναι ένα επάγγελμα 
δύσκολο, αλλά όμως συναρπαστικό!» 

Παρά τις προαναφερόμενες δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί 
στον χώρο εργασίας τους, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι οι ίδιοι δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους, το οποίο κατά τη γνώμη τους 
αναντίρρητα είναι «δύσκολο», αλλά πολύ ενδιαφέρον εξαιτίας της αυτονομίας 
που παρέχει στον δάσκαλο μέσα στην τάξη και εξαιτίας των σχέσεων που 
αναπτύσσονται με τους μαθητές (Poulogiannopoulou, 2012). Σε πρόσφατη 
έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία σε φοιτητές του τρίτου έτους της licence το 
2016, αποδείχθηκε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συνεχίζει να έλκει 
τους νέους όχι τόσο εξαιτίας της ασφάλειας που παρέχει ο δημόσιος τομέας ή 
λόγω των διακοπών που προσφέρει, αλλά γιατί προκαλεί αίσθηση και υποκινεί 
σημαντικά μία επιθυμία εσωτερικής δέσμευσης κοντά στα παιδιά και στους 
εφήβους (Rapport CNESCO, 2016).

Στην έρευνά μας, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες, Γάλλοι και Έλληνες, ισχυ-
ρίζονται ότι λαμβάνουν ικανοποίηση από την άσκηση του επαγγέλματος. Κύρι-
ος λόγος για τους περισσότερους είναι η συνεχής επαφή και εξέλιξη της σχέσης 
τους με τους μαθητές, η οποία μπορεί σύμφωνα με αυτούς να είναι δύσκολη, 
αλλά σίγουρα είναι ευχάριστη «Είμαι όλο και πιο ευχαριστημένη όσο περνάει 
ο καιρός. Στην αρχή ήταν δύσκολα στην τάξη, αλλά κατάφερα να δημιουργήσω 
καλές σχέσεις με τους μαθητές μου. Όσο πάει και βελτιώνεται η επικοινωνία 
μας και διατηρώ καλές σχέσεις μαζί τους» (Ελένη, 39 ετών, Φυσικός, Λύκειο), 
«Δεν έχω μετανιώσει για το επάγγελμά μου. Τα χρόνια που περνούν σαφώς και 
αγανακτείς για κάποια πράγματα κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν θέλησα να αλλάξω 
επάγγελμα» (Ηλίας, 47 ετών, Φιλόλογος, Λύκειο). Βέβαια, οι νέοι εκπαιδευτι-
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κοί έχουν συνείδηση ότι το επάγγελμά τους είναι δύσκολο, αλλά σκέφτονται 
ότι η προσαρμογή στις δύσκολες συνθήκες είναι αναγκαία για να τους επιτρέ-
ψει να ζουν την εμπειρία ενός συναρπαστικού εν τέλει επαγγέλματος «πρό-
κειται πραγματικά για ένα δύσκολο επάγγελμα, αλλά ενδιαφέρον και συναρπα-
στικό που σε κινητοποιεί συνέχεια» (Frédéric, 32 ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο), 
«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη, καθώς ανακαλύπτω συνεχώς πράγματα μέσα 
από την επαφή μου με τους μαθητές. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά όμως στ’ 
αλήθεια πραγματικά ενδιαφέρον» (Clémence, 26 ετών, Φιλόλογος, Γυμνάσιο). 

Συμπέρασμα 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε μία σύγκριση μεταξύ Γάλλων και Ελλήνων 
νέων εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπειρία τους από τον εργασιακό τους 
χώρο. Καταρχάς, είδαμε ότι ο θεσμικός χώρος του εκπαιδευτικού συστήματος 
όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες συνθήκες κρίσης επηρεάζει άμεσα το 
διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού. Κατά κοινή ομολογία, Έλληνες και Γάλλοι 
εκπαιδευτικοί βλέπουν αρνητικά τις τελευταίες εξελίξεις στο καθηγητικό 
επάγγελμα, διότι το κόστος των εξελίξεων αυτών επιβαρύνει κυρίως τους ίδιους 
με επιπρόσθετες ευθύνες και το επαγγελματικό τους στάτους υπονομεύεται 
κοινωνικά σε παγκόσμια κλίμακα. 

Οι ίδιοι βλέπουν τις συνέπειες και στην καθημερινή τους δραστηριότητα 
στη σχολική τάξη καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν μαθητές με χαμηλές προσ-
δοκίες λόγω φτώχειας. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Γάλλοι 
εκπαιδευτικοί, αλλά σε ευνοϊκότερες συνθήκες ως προς τις οικονομικές απο-
λαβές, δεδομένου ότι δεν υπέστησαν μειώσεις αλλά για κάποια μόνο χρόνια 
τους επιβλήθηκε πάγωμα των αμοιβών. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες οι νέοι 
εξακολουθούν να έλκονται από το επάγγελμα.

Επίλογος
 

Στην πορεία των τελευταίων χρόνων που διανύουμε, «χρόνων της κρίσης», τα 
ζητήματα της παιδείας υπόκεινται σε γενικές πολιτικές στρατηγικές και εξετάζονται 
παράλληλα με τις κοινωνικο-οικονομικές υποθέσεις. 

Ειδικότερα, και σε σχέση με τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουμε, κα-
ταρχάς στη Γαλλία εντοπίζουμε το εξής παράδοξο (Πουλογιαννοπούλου, 2018). 
Παρόλο που εκεί κυριαρχεί μία ρητορική ελέγχου και αντίστασης στις εξωγενείς 
επιβολές, παρόλο που η δυναμική των παραδοσιακών θεσμών αποτελεί γαλλική 
ιδιαιτερότητα, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και όλα τα κράτη-μέλη 
συμμορφώνονται τελικά στην κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και άρα 
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σε μία επικείμενη εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης με βάση τις επιδό-
σεις και τα προσόντα (Baudelot, & Establet, 2009· Laval et al, 2012).

Αντίθετα, το ελληνικό κράτος, αν και είναι πιο δεκτικό και πιο σύμφωνο σε 
μία ρητορική προσαρμογής στα νέα δεδομένα, στην πράξη όμως συναντά αντι-
στάσεις σε υλικό, πραγματολογικό επίπεδο, όπως δηλαδή στην αδυναμία των 
δομών, στην έλλειψη πόρων, σε κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, σε αντι-
στάσεις συνδικαλιστικού τύπου και γενικότερα στην έλλειψη οργάνωσης. Πα-
ρατηρείται μία ασυνέχεια της επιμορφωτικής πολιτικής των εκπαιδευτικών για 
τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και την αύξηση της αποδο-
τικότητας που υποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές προτάσεις (Μπουζάκης, 2011: 607).

Ωστόσο παρά τις υπάρχουσες αδυναμίες, το ελληνικό κράτος είναι 
ανοιχτό σε αλλαγές, σε τροποποιήσεις, σε νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και 
αξιολογήσεις. Καταβάλλει προσπάθειες προσαρμογής στις υποδείξεις των 
Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με νέα προγράμματα και υιοθετεί πολιτικές 
για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση. Ωστόσο, 
οι συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις είναι ενδεικτικές της βαθιάς κοινω-
νικο-οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και της 
έλλειψης πολιτικής και κοινωνικής συνοχής για την επίλυση των εκπαιδευτι-
κών προβλημάτων. Σε περίοδο κρίσης, κι ενώ ο ΟΟΣΑ, η UNESCO και η EE 
αναλαμβάνουν ήδη εργασίες σχετικά με τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών, από την παρούσα μελέτη τονίζουμε την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυ-
ξης της ερευνητικής προσπάθειας για εκπαιδευτικά ζητήματα εστιάζοντας στο 
επάγγελμα και στην κατάρτιση του νέου εκπαιδευτικού.
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The purpose of this qualitative study is to examine the representation of new 
teachers in the teaching profession during the final years of the financial crisis. 
We conducted numerous interviews with Greek and French secondary school 
teachers (Philology-Science teachers) in Athens, Thessaloniki, Paris, Creteil. 
We used the semi-structured interview and the data was interpreted with the 
use of Thematic Analysis (Braun & Clark). A comparison of the learning en-
vironments in two EU countries enables us to distinguish the working condi-
tions while considering global developments. Furthermore, through this com-
parison we examine the reasons behind the development of a new context of 
work and the representations of the teaching profession as shaped by current 
circumstances.
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Παιδική Κακοποίηση: O ρόλος του εκπαιδευτικού 
και του σχολείου στην εκτίμηση του κινδύνου 

που διατρέχει το παιδί – θύμα

Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Νικόλαος Χολέβας 

Εισαγωγή

Η παιδική παραμέληση είναι η πιο κοινή μορφή παιδικής κακοποίησης. Τα 
ευρήματα σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου από τα 903.000 παιδιά που ήταν θύματα 
κακοποίησης το 2001, το 60% υπέφερε από παραμέληση και το 18% από 
σωματική κακοποίηση, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία όπου σε 3.000 νέους 
ηλικίας 18-24 ετών ανέφερε το 7% σωματική κακοποίηση στην παιδική τους 
ηλικίας. Αλλά και σε έρευνα του Κέντρου Ερευνών της Unicef, σχεδόν 3.500 
παιδιά κάτω των 15 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από κακοποίηση ή παραμέληση 
στο δυτικό κόσμο, γεγονός που καθιστά σημαντικό το ρόλο του εκπαιδευτικού 
στην αντιμετώπιση και πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και στη νομική 
υποχρέωσή τους να υποβάλλουν σχετική αναφορά στις θεσμοθετημένες αρχές.

Ο ρόλοs των εκπαιδευτικών και τoυ σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι επαγγελματίες - κλειδί όσον αφορά την προστασία 
των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί περνούν περισσότερο χρόνο σε καθημερινή 
επαφή με τα παιδιά από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία ή ενήλικο, εκτός 
από την οικογένεια του ίδιου του παιδιού. Έχουν εμπειρία πάνω στην ανάπτυξη 
του παιδιών και έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν αλλαγές στην εμφάνιση, 
τη συμπεριφορά και την πρόοδο, καθώς και να παρατηρήσουν ασυνήθιστες 
ή μη τυπικές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να είναι προειδοποιητικά 
σημάδια κακοποίησης ή παραμέλησης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης, να 
γίνουν έμπιστοι φίλοι των παιδιών και να γίνουν αποδέκτες αποκαλύψεων 
για ενδεχόμενη κακομεταχείρισή τους. Καθώς υπάρχει μια σημαντική 
σχέση μεταξύ της διάρκειας της κακοποίησης και της παραμέλησης και των 
αρνητικών επιπτώσεών τους η άμεση δράση από τους εκπαιδευτικούς είναι 
ύψιστης ανάγκης, ώστε η κακοποίηση και η παραμέληση να ανασταλούν και 
να σταματήσουν. Ο έγκαιρος εντοπισμός των κινδύνων και η άμεση παρέμβαση 
μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο μιας μελλοντικής κακοποίησης και των 
συνεπειών της, ενώ λιγότερο εντατικές παρεμβάσεις μπορεί να αποδειχθούν 
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επαρκείς για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, εάν οι οικογένειες αυτές 
εντοπισθούν πριν τα προβλήματά τους παγιωθούν.

Μια σημαντική διάσταση στο ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην 
προστασία του παιδιού είναι να απευθύνεται σε νομοθετημένες αρχές ανα-
φορικά με την προστασία των παιδιών, με βάση τις εύλογες υποψίες του για 
παιδική κακοποίηση ή παραμέληση. Ο εντοπισμός και η αναφορά, όμως, δεν 
μπορεί από μόνα τους να αντιμετωπίσουν πλήρως το πρόβλημα της παιδικής 
κακοποίησης και παραμέλησης. Οι πιθανές αναφορές για υπόνοιες κακοποίη-
σης και παραμέλησης πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο φάσμα των ανταπο-
κρίσεων της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τη φροντίδα και την προστα-
σία όλων των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτό. 

Οι εκπαιδευτικές συνέπειες της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης

Οι συνέπειες της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης έχουν διερευνηθεί 
εκτενώς. Αν και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες εξαρτώνται από διάφορους 
παράγοντες, όπως ο βαθμός και η διάρκεια της κακοποίησης, η δομή και η 
υποστήριξη της οικογένειας, το είδος της παρέμβασης και ο ίδιος ο δράστης 
(Cicchetti, & Toth, 1995, 2005), τα παιδιά που κακοποιούνται συνήθως βιώνουν 
ένα φάσμα αρνητικών συνεπειών σε ολόκληρη τη ζωή.

Νομική υποχρέωση για καταγγελία

Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές συνέπειες της παιδικής κακοποίησης και το 
σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών, σε όλες τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και στο μεγαλύτερο μέρος του Καναδά και της Αυστραλίας, 
οι εκπαιδευτικοί έχουν νομική υποχρέωση να υποβάλουν σχετική αναφορά 
(καταγγελία) για παιδική κακοποίηση και παραμέληση στις θεσμοθετημένες 
αρχές. Όπου υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες 
πρέπει, συνήθως, να ειδοποιήσουν για την ενδεχόμενη παιδική κακοποίηση ή 
παραμέληση το συντομότερο δυνατόν, αφού πληροφορηθούν ένα γεγονός με 
βεβαιότητα ή σχηματίσουν μια υποψία βασιζόμενοι σε κάποια εύλογη αιτία. 
Η παραπάνω ενέργεια είναι γνωστή με τον όρο υποχρεωτική αναφορά. Σε χώ-
ρες με διατάξεις υποχρεωτικής υποβολής αναφορών, τα άτομα που κάνουν την 
καταγγελία συνήθως προστατεύονται από τη νομική ευθύνη (στην περίπτωση 
που ψευδείς αναφορές γίνουν με καλή πίστη), ενώ οι κυρώσεις ισχύουν για τη 
μη υποβολή καταγγελίας.
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Εντοπισμός και αναφορά από τους εκπαιδευτικούς

Όπως και άλλοι επαγγελματίες, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν πάντα να 
εντοπίσουν ή να καταγγείλουν την κακοποίηση και παραμέληση. Αυτό 
συμβαίνει είτε οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν σχετικές 
αναφορές είτε όχι. Στη βιβλιογραφία, το φαινόμενο αυτό έχει ονομαστεί 
«μειωμένη υποβολή αναφορών» (Στις Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.), οι Ro-
mano, Casey και Daro (1990, σε Walsh et al., 2005) ερεύνησαν τις πρακτικές 
αναφορών των διευθυντών σε 152 δημοτικά και 34 λύκεια και διαπίστωσαν ότι 
όλοι οι διευθυντές εντόπισαν τουλάχιστον μία περίπτωση παιδικής κακοποίησης 
ή παραμέλησης στα σχολεία τους κάθε χρόνο. Ωστόσο, δεν δήλωσαν όλοι ότι 
υπέβαλαν αναφορές για όλες τις περιπτώσεις, αν και ήταν νομικά υποχρεωμένοι 
να το πράξουν: στην πραγματικότητα, το 61% των διευθυντών των δημοτικών 
σχολείων και το 67% των διευθυντών των λυκείων δήλωσαν ότι υπέβαλαν 
αναφορές για κάθε ένα περιστατικό. Αντίθετα, οι Abrahams et al. (1992), στην 
Εθνική Έρευνα για τους Εκπαιδευτικούς (National Teacher Survey), επίσης 
στις Η.Π.Α., με συνολικό δείγμα 568 εκπαιδευτικούς δημοτικού και γυμνασίου, 
διαπίστωσαν ότι περίπου τα τρία τέταρτα (74%) των εκπαιδευτικών, από τους 
οποίους όλοι ήταν υποχρεωμένοι βάσει νόμου να υποβάλουν σχετική αναφορά, 
είχαν υποπτευθεί παιδική κακοποίηση ή παραμέληση κάποια στιγμή, και από 
αυτούς, το 90% είχαν αναφέρει την υπόθεση, συνήθως στο διευθυντή του 
σχολείου. Επίσης, στο Κάνσας των Η.Π.Α., οι Crenshaw et al. (1995) στην 
έρευνά τους σε 664 μέλη του σχολικού προσωπικού σε δημοτικά, γυμνάσια και 
λύκεια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, της διοίκησης του σχολείου 
και του υποστηρικτικού προσωπικού, βρήκαν ότι, κατά τα δύο έτη πριν από 
την έρευνα, πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν είχαν υποψιασθεί κάποια 
περίπτωση κακοποίησης ή παραμέλησης (π.χ., το 36% δεν είχε υποψίες για 
σωματική κακοποίηση). Από αυτούς που είχαν υποπτευθεί τέτοια περίπτωση, 
οι συμμετέχοντες κατήγγειλαν το 78% των περιπτώσεων με υποψία σωματικής 
κακοποίησης, το 66% με υποψία σεξουαλικής κακοποίησης, το 22% με υποψία 
συναισθηματικής κακοποίησης και το 40% με υποψία παραμέλησης (βλ. σ. 
1109). Στην έρευνα της σε 197 εκπαιδευτικούς, που εργάζονταν από νηπιαγωγεία 
μέχρι λύκεια της Φλόριντα, η Kenny (2001) κατέληξε σε παρόμοια ευρήματα. 
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί υποπτεύονταν κακοποίηση ή παραμέληση, 
στο 89% των περιπτώσεων το ανέφεραν. Από τις παραπάνω έρευνες προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ύποπτων περιπτώσεων δεν 
καταγγέλλεται ποτέ από τους εκπαιδευτικούς.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK), όπου οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τη νομική 
υποχρέωση να αναφέρουν την παιδική κακοποίηση και παραμέληση, το 52% 
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των 1.119 πρόσφατα καταρτισμένων εκπαιδευτικών του δείγματος σε εθνικό 
επίπεδο ανέφερε ότι είχε εμπλακεί σε ένα θέμα παιδικής προστασίας (πιθανώς 
μια υποβολή αναφοράς) εντός πέντε ετών από την αποφοίτησή του (Baginsky, 
2003). Ο Smyth (1996) μελέτησε 102 εκπαιδευτικούς στο Δουβλίνο, οι οποίοι 
εργάζονταν σε εθνικά σχολεία, αμιγώς του ίδιου φύλου, και εξέτασε τη γνώση 
και την ευαισθητοποίησή τους γύρω από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 
Το 23% του δείγματος είχε την υποψία ότι ένα παιδί κακοποιούνταν σεξουα-
λικά και το 50% αυτών το είχε καταγγείλει.

Στην Αυστραλία, υπάρχουν λίγες παρόμοιες μελέτες. Οι Hawkins και 
McCallum (2001a) μελέτησαν τρεις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εκ-
παιδευτικών, που συμμετείχαν στην υποχρεωτική εκπαίδευση γνωστοποίη-
σης (ειδοποίησης) στη Νότια Αυστραλία. Από το σύνολο του δείγματος (145 
άτομα), το 20% παραδέχθηκε ότι είχε υποψιασθεί παιδική κακοποίηση ή πα-
ραμέληση, αλλά αποφάσισε να μην το αναφέρει. Οι Goldman και Padayachi 
(2002) χρησιμοποίησαν ένα δείγμα 122 σχολικών σύμβουλων από όλη την πο-
λιτεία του Queensland, ώστε να καταλήξουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
θα ανέφεραν τις υποθετικές περιπτώσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 
στις αρμόδιες αρχές, ακόμη κι αν δεν ήταν νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουν 
εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Είναι σημαντικό να προσδιορισθούν οι λόγοι για 
την υποβολή και την μη υποβολή αναφορών, όταν ο νόμος δεν είναι ο κύριος 
παράγοντας που αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχο-
λείου να τις υποβάλουν.

Σύμφωνα με τους O’Toole, Webster, O ‘Toole & Lucal (1999), ερευνητές 
στις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εξετάσει τις μεταβλητές που επη-
ρεάζουν τις πρακτικές των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και 
την υποβολή αναφορών και προτείνουν ότι οι μεταβλητές αυτές είναι τριών 
ειδών: α) τα χαρακτηριστικά του γεγονότος κακοποίησης και των ατόμων που 
εμπλέκονται, β) τα ατομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του παρατη-
ρητή και γ) τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που δημιουργεί το πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης. Θα ανα-
φερθούμε σε αυτές τις τρεις ομάδες μεταβλητών ως εξής: τα χαρακτηριστικά 
της περίπτωσης, τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και τα χαρακτηριστι-
κά του σχολείου. 

Τα χαρακτηριστικά της περίπτωσης

Πρώτον, μερικοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
καλύτεροι στην αναφορά συγκεκριμένων μορφών κακοποίησης έναντι άλλων 
μορφών. Είναι πιο πιθανό να αναφέρουν περιστατικά σωματικής κακοποίησης 
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παρά συναισθηματικής κακοποίησης ή παραμέλησης (Crenshaw et al., 1995) και 
να θεωρήσουν τις περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης ως πιο ανακοινώσιμες 
(Kenny, 2001). Η τάση αυτή έχει αποδοθεί στη δυσκολία των εκπαιδευτικών 
να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ως απόδειξη της κακοποίησης (Crenshaw 
et al., 1995) και στο πολύπλοκο πρόβλημα καθορισμού της ενδεχόμενης 
κακοποίησης, όταν τα σημάδια και τα συμπτώματα της κακοποίησης είναι 
δύσκολο να διαχωριστούν από άλλες δυσκολίες της παιδικής ηλικίας και της 
ανάπτυξης (Hawkins, & McCallum, 2001a).

Δεύτερον, η σοβαρότητα της κακοποίησης ή της παραμέλησης επηρεάζει 
τις απαντήσεις των επαγγελματιών, αν και οι επαγγελματικές ομάδες ανταπο-
κρίνονται με διαφορετικό τρόπο. Οι εργαζόμενοι στην κοινωνική πρόνοια εί-
ναι πιο πιθανό να καταγγείλουν σοβαρές ή επανειλημμένες περιπτώσεις κα-
κοποίησης και περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προηγούμενες ειδοποιήσεις 
προστασίας των παιδιών (Shapira, & Benbenishty, 1993). Οι εκπαιδευτικοί 
τείνουν να καθυστερούν τις καταγγελίες μέχρι να νιώσουν ότι έχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία (Goldman, & Padayachi, 2002· Hawkins, & McCallum, 
2001a, 2001b), ενώ μερικές φορές δεν υποβάλουν σχετικές αναφορές λόγω 
των αντιλήψεών τους ότι η κακοποίηση ή παραμέληση δεν είναι αρκετά σο-
βαρή ώστε να την καταγγείλουν (O’Toole et al., 1999).

Τα χαρακτηριστικά του παιδιού είναι ένα τρίτο σύνολο που επηρεάζει τα 
μοτίβα των αναφορών. Σε όλες τις πολιτείες και τις περιοχές της Αυστραλίας, 
τα αγόρια υπόκεινται πιο συχνά σε αποδεδειγμένη σωματική κακοποίηση, ενώ 
τα κορίτσια συχνότερα σε αποδεδειγμένη σεξουαλική κακοποίηση (Australian 
Institute of Health and Welfare, 2004, σε Walsh et al., 2005). Ωστόσο, σε έρευ-
νες σε εκπαιδευτικούς, το φύλο του παιδιού-θύματος δεν έχει καμία επίδραση 
στην τάση καταγγελίας των περιστατικών (Crenshaw et al., 1995). Τα μικρότερα 
παιδιά (0-9 ετών) και τα παιδιά από οικογένειες αυτοχθόνων είναι πιο πιθανό 
να υπόκεινται αποδεδειγμένη κακοποίηση ή παραμέληση οποιασδήποτε μορ-
φής (Australian Institute of Health and Welfare, 2004, σε Walsh et al., 2005). 
Σε μια αυστραλιανή έρευνα στην κοινότητα, οι Manning και Cheers (1995) 
βρήκαν μια μεγαλύτερη ανοχή στη σωματική παραμέληση στις περιπτώσεις 
οικογενειακής φτώχειας (Walsh et al., 2005).

Μελέτες στο εξωτερικό αποκαλύπτουν ότι σε περιπτώσεις παιδιών από 
χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες είναι πιο πιθανό να υπάρξουν κα-
ταγγελίες (Walsh et al., 2005). Ωστόσο, αυτό αμφισβητείται από άλλες μελέ-
τες στις οποίες οι ανταποκρίσεις των επαγγελματιών δεν επηρεάζονται από τη 
φυλετική ή κοινωνικό-οικονομική κατάσταση (O’ Toole et al., 1999).

Τέταρτον, οικογενειακοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόφασή 
του επαγγελματία να υποβάλει μια καταγγελία. Αυτοί περιλαμβάνουν: αν οι 
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γονείς έβλαπταν εσκεμμένα το παιδί, αν οι γονείς έβλεπαν το παιδί ως εγγε-
νώς καλό, αν οι γονείς ήταν νομοταγείς πολίτες και εάν οι γονείς επέδειξαν 
μια θετική στάση στη σχέση τους με τον επαγγελματία ειδικό. Ομοίως, όταν 
αποφασίζουν εάν θα αναφέρουν ή όχι ένα περιστατικό, οι εκπαιδευτικοί λαμ-
βάνουν υπόψη την ποιότητα της σχέσης τους με το παιδί και την οικογένεια 
του παιδιού, καθώς και τις γνώσεις τους για τις σχέσεις μέσα στην ίδια την οι-
κογένεια (Walsh et al., 2005).

Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού

Κατ’ αρχάς, το φύλο των εκπαιδευτικών, η γονική ιδιότητα, τα χρόνια εμπειρίας, 
και το πλαίσιο διδασκαλίας μπορούν να προβλέψουν εάν οι εκπαιδευτικοί 
θα υποβάλουν μια καταγγελία. Σε μελέτες στις Η.Π.Α. φάνηκε ότι οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο ανεκτικοί στην κακοποίηση και παραμέληση, την 
αναγνωρίζουν και την καταγγέλουν πιο συχνά και με μεγαλύτερη συνέπεια (O’ 
Toole et al., 1999). Αντίθετα, άλλες μελέτες στις Η.Π.Α. έχουν δείξει ότι οι 
γυναίκες είναι πιο πιθανό να καταγγείλουν ένα περιστατικό και να βοηθήσουν 
άλλους στην υποβολή μιας αναφοράς (Kenny, 2001). Η ιδιότητα του γονέα 
μειώνει την πιθανότητα οι εκπαιδευτικοί να εντοπίσουν ή να αναφέρουν μια 
περίπτωση παιδικής κακοποίησης (O’ Toole et al., 1999).

Οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να καταγγείλουν ή να βο-
ηθήσουν με την υποβολή μιας αναφοράς (Kenny, 2001). Οι εκπαιδευτικοί της 
ειδικής αγωγής είναι επίσης πιο πιθανό να υποβάλουν μια σχετική αναφορά 
(Kenny, 2001). Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με μεγάλο αριθμό παιδιών 
μπορούν να ανιχνεύσουν με ακρίβεια περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέ-
λησης, αλλά τις καταγγέλλουν σε μικρότερο βαθμό (O’ Toole et al., 1999).

Δεύτερον, η γνώση των εκπαιδευτικών για τις ενδείξεις της παιδικής κα-
κοποίησης και παραμέλησης και τις διαδικασίες υποβολής αναφορών επηρε-
άζει, επίσης, την τάση τους για καταγγελία ενός περιστατικού. Μεγάλο μέρος 
της βιβλιογραφίας και στους δύο αυτούς τομείς έχει επικρίνει επανειλημμένα 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως ανεπαρκή για να τους εφοδιάσει με την 
απαραίτητη γνώση, ώστε να καταγγείλουν μια πιθανή περίπτωση παιδικής 
κακοποίησης και παραμέλησης (Abrahams et al., 1992· Alvarez et al., 2004· 
Kenny, 2004· Kenny, & McEachern, 2002· Reyome, & Gaeddert, 1998· Tite, 
1993· Webster, O’Toole, O’Toole, & Lucal, 2005).

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν αισθάνονται έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις του εντοπισμού και της αναφοράς των περιστατικών κακοποί-
ησης (Reyome, & Gaeddert, 1998· Smith, 2010· Tite, 1994a, 1994b). Επίσης, 
σε ορισμένες περιοχές, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι τόσο πεπειραμένοι με τις δι-
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αδικασίες υποβολής αναφορών όσο χρειάζεται να είναι (Abrahams et al., 1992· 
Beck, Ogloff, & Corbishley, 1994· Walsh et al., 2005). Υπάρχουν ελάχιστες 
έρευνες που συνδέουν τη χρονική στιγμή, τη συχνότητα, τη φύση ή την έκτα-
ση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών με την ικανότητά τους να υποβάλουν 
ακριβείς και έγκαιρες καταγγελίες, αν και ορισμένες μελέτες έχουν υπογραμμί-
σει τη θετική επίδραση της πρόσφατης εκπαίδευσης στην αυτοπεποίθησή τους 
στο να εντοπίζουν σημάδια και συμπτώματα κακοποίησης και παραμέλησης 
(Baginsky, 2003· Hawkins, & McCallum, 2001a).

Μια τρίτη κατηγορία των επιδράσεων αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς 
περιλαμβάνει τις ανησυχίες και τους φόβους για τις αρνητικές συνέπειες της 
καταγγελίας τους. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα προηγούμενων αρνητι-
κών εμπειριών από την υποβολή αναφορών, φόβου για τις νομικές συνέπειες 
εξαιτίας ψευδών ισχυρισμών, φόβου για αντίποινα εναντίον του παιδιού, και 
αποδοκιμασίας και άρνησης των γονέων για την καταγγελία (Abrahams et al., 
1992· O ‘Toole et al., 1999· Walsh et al., 2005). Στις περισσότερες περιοχές, οι 
εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από νομικής ευθύνης σε περιπτώσεις ανακριβών 
ισχυρισμών. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να τρέφουν φόβους 
για τις πιθανές νομικές συνέπειες της υποβολής μιας καταγγελίας. Μπορεί ακό-
μη και να φοβούνται για την προσωπική τους ασφάλεια ως επακόλουθο της 
καταγγελίας τους. Οι ανησυχίες και οι φόβοι των εκπαιδευτικών για τις συνέ-
πειες των καταγγελιών τους μπορεί να τους οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι άτυπες παρεμβάσεις με βάση το σχολείο μπορεί να 
έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά παρά η παραπομπή στις νομοθε-
τημένες αρχές (Walsh et al., 2005).

Τέταρτον, ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους, η επιθυμία των εκπαιδευ-
τικών να εκπληρώσουν τις δεσμευτικές υποχρεώσεις καταγγελίας και η πεποί-
θησή τους ότι τα σχολεία θα πρέπει να συμμετέχουν στην προστασία των παι-
διών έχουν ισχυρή θετική επίδραση στην τάση υποβολής αναφορών (Hawkins, 
& McCallum, 2001b).

Τα χαρακτηριστικά του σχολείου

Τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των οποίων αποτελούν μέρος, 
δημιουργούν ένα κλίμα που μπορεί να επηρεάσει την ανίχνευση και την τάση 
για καταγγελία των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αυτή η ομάδα των επιδράσεων 
έχει λάβει ελάχιστη προσοχή στη βιβλιογραφία, ίσως λόγω της δυσκολίας στη 
μέτρηση των στοιχείων του σχολικού περιβάλλοντος ή του κλίματος. Πρώτον, 
οι πολιτικές που περιγράφουν τους επαγγελματικούς ρόλους στην προστασία 
των παιδιών και τις διαδικασίες για την υποβολή αναφορών επηρεάζουν την 
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αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών να καταγγείλουν περιστατικά. Ωστόσο, 
μέχρι στιγμής υπάρχει ελάχιστη πρόσφατη έρευνα που να εξηγεί ακριβώς 
πώς αυτές οι πλευρές αλληλεπιδρούν ή ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών 
αυτών μπορούν να προωθήσουν τον εντοπισμό και την υποβολή καταγγελιών. 
Μελέτες για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, όμως, δείχνουν ότι μετά από 
μια κατάλληλη κατάρτιση (που συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες), οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν αύξηση στις γνώσεις 
τους που τους βοηθά να νιώσουν καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις του εντοπισμού και της καταγγελίας της κακοποίησης και 
παραμέλησης (Walsh et al., 2005).

Δεύτερον, η έρευνα υπογραμμίζει το ρόλο και τη στάση του διευθυντή του 
σχολείου ως επιδραστικούς παράγοντες για το αν θα γίνει μια καταγγελία ή 
όχι. Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με το ρόλο τους στο να κα-
ταγγέλλουν περιπτώσεις με υποψίες παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης, 
η στάση του διευθυντή του σχολείου είναι ένας κρίσιμος καθοριστικός παρά-
γοντας. Ελάχιστη είναι η έρευνα, ωστόσο, που συνδέει τα χαρακτηριστικά της 
σχολικής κοινότητας ή της γεωγραφικής θέσης (π.χ., αγροτική ή αστική) με 
την τάση για υποβολή καταγγελιών (Walsh et al., 2005).

Τρίτον, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μέγεθος του σχολείου επηρεάζει την ανα-
φορά περιστατικών. Οι O’ Toole et al. (1999) διαπίστωσαν ότι τα μικρότερα 
σχολεία και η μικρότερη αναλογία παιδιών-εκπαιδευτικών ήταν ενδεικτικά 
συχνότερων καταγγελιών (Walsh et al., 2005).

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί σε σχολεία με συ-
νολικά περισσότερο διδακτικό προσωπικό είχαν την τάση να κάνουν περισσό-
τερες καταγγελίες. Αυτό το τελευταίο εύρημα θα μπορούσε να εξηγηθεί από 
την ύπαρξη συναδέλφων εκπαιδευτικών που μπορούν να βοηθήσουν με την 
υποβολή μιας καταγγελτικής αναφοράς (Walsh et al., 2005).

Οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών να ειδοποιήσουν

Είναι προφανές ότι μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες επηρεάζουν τις 
αποφάσεις των εκπαιδευτικών να γνωστοποιήσουν μια περίπτωση παιδικής 
κακοποίησης και παραμέλησης. Για να εντοπίσουν την κακοποίηση ή 
παραμέληση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προβούν σε περίπλοκες κρίσεις 
των υποψιών τους. Για την υποβολή της καταγγελίας τους, θα πρέπει να 
αποφασίσουν να αναλάβουν δράση με το να ενημερώσουν τις νόμιμες αρχές. 
Αυτό το είδος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που αφορά την κρίση και 
δράση, έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας σειράς μελετών με εργαζόμενους-
επαγγελματίες στην προστασία των παιδιών, οι οποίοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις, 
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κάνουν εκτιμήσεις κινδύνου και ζητούν περαιτέρω έρευνα για τις εικαζόμενες 
περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών (Dalgleish, 2003).

Για παράδειγμα, ο Dalgleish (1988) μελέτησε τις κρίσεις και τις δράσεις των 
επιμέρους κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με περιπτώσεις κακοποί-
ησης παιδιών σε οικογένειες. Βρήκε ότι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι 
και οι δύο έκριναν ότι μια συγκεκριμένη κατάσταση αποτελούσε κακοποίηση 
παιδιού, πρότειναν πολύ διαφορετικές δράσεις. Η μία συνιστώμενη παρέμβα-
ση (δράση) υποδείκνυε ότι το παιδί θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την οι-
κογένεια. Η άλλη πρότεινε να μη γίνει καμία παρέμβαση (μη δράση), υποδει-
κνύοντας ότι το παιδί θα έπρεπε να παραμείνει με την οικογένεια. Ο Dalgleish 
(1988) πρότεινε ότι αυτά τα διαφορετικά αποτελέσματα προέκυψαν διότι, ενώ 
είχαν το ίδιο κατώτατο όριο στην κρίση τους, οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί δι-
έφεραν στα κατώτατα όρια δράσης τους (Walsh et al., 2005).

Όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί, έτσι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν 
αποφάσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών, αν και σε διαφορετικά πλαί-
σια και για διαφορετικούς σκοπούς. Κατ ‘αρχάς, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
προβούν σε περίπλοκες κρίσεις σχετικά με την ύπαρξη πιθανής κακοποίησης, 
δηλαδή, πρέπει να την εντοπίσουν. Θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να οργα-
νώσουν πληροφορίες για να αξιολογήσουν την παρουσία κακοποίησης ή πα-
ραμέλησης ώστε να αναπτύξουν μια υποψία. Η εργασία του Dalgleish (1988) 
μας υπενθυμίζει ότι κάνοντας το αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν 
πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη περίπτωση, την προηγούμενη εμπει-
ρία τους με παρόμοιες περιπτώσεις και τις προσωπικές αξίες τους, τις πεποι-
θήσεις τους και το προσωπικό τους ιστορικό για να καθορίσουν το όριο της 
κρίσης τους. Στη συνέχεια θα κρίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εάν η 
σοβαρότητα είναι πάνω από το κατώτατο όριο των εκπαιδευτικών, θα κρίνουν 
ότι η κατάσταση αφορά παιδική κακοποίηση ή παραμέληση. Οι εκπαιδευτι-
κοί που κρίνουν την περίπτωση ως περιστατικό κακοποίησης ή παραμέλησης 
πρέπει να λάβουν μια επιπλέον απόφαση. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
αποφασίσουν αν θα αναλάβουν ή όχι δράση με το να υποβάλουν μια σχετική 
καταγγελία. Εδώ, ο Dalgleish (1988) προτείνει ότι με αυτόν τον τρόπο, οι εκ-
παιδευτικοί θα εξετάσουν τις συνέπειες της καταγγελίας ή της μη καταγγελίας 
σε σχέση με το παιδί, την οικογένεια και τον εαυτό τους. Θα λάβουν, επίσης, 
υπόψη τους την ποιότητα των υποψιών τους και θα αποφασίσουν εάν απαι-
τείται δράση. Οι Zellman και Fair (2002) σημειώνουν ότι τα χαμηλά ποσοστά 
καταγγελιών των σχολείων στις Υπηρεσίες Προστασίας του Παιδιού (Child 
Protective Services-CPS) μπορεί να αντικατοπτρίζουν την τάση τους να ανα-
φέρουν τις ηπιότερες περιπτώσεις κακομεταχείρισης. 
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Νομικοί κανόνες που ορίζουν την υποχρέωση αναφοράς στο ελληνικό νο-
μικό σύστημα

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης 
Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (2015), το άρθρο 23 του νόμου 
3500/2006 επιτάσσει ο εκπαιδευτικός δημοσίου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, καθώς και πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής, 
που αντιλαμβάνεται ή πληροφορείται ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα 
ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος ανηλίκου, να έχει την υποχρέωση να 
το ανακοινώνει στο διευθυντή της σχολικής μονάδας και εκείνος να το 
καταγγείλει αμέσως στον εισαγγελέα ή την αστυνομία. Σύμφωνα με το 
άρθρο 37 § 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι ανακριτικοί υπάλληλοι που 
λαμβάνουν πληροφορία για αξιόποινη πράξη (η κακοποίηση και η παραμέληση 
παιδιού στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα) η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως 
οφείλουν αμέσως να το ανακοινώσουν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Eπίσης, 
κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και 
εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία έχουν την 
ίδια υποχρέωση για τα αδικήματα που πληροφορήθηκαν κατά εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Ακόμα και οι ιδιώτες που ανιλήφθηκαν οι ίδιοι αξιόποινη 
πράξη η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως οφείλουν να την αναγγείλουν στον 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο (ΚΠΔ 40 § 1, π.χ. βλ. παρασιώπησή 
κακουργήματος παρακάτω). Σε περίπτωση που έλαβαν γνώση της τελεσθείσας 
πράξης περισσότεροι, καθένας υποχρεούται ξεχωριστά να αναγγείλει 
την αξιόποινη πράξη (ΚΠΔ 40 § 3). Μάλιστα, ειδικά η παρασιώπηση 
κακουργήματοε [π.χ. βαριά σωματική βλάβη ανηλίκου, μεθοδευμένη 
(σκόπιμη) σωματική βλάβη, βιασμός, αιμομιξία, κατάχρηση ανηλίκου σε 
ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιού, μαστροπεία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι 
αμοιβής] το οποίο πληροφορήθηκε κάποιος με αξιόπιστο τρόπο ότι συμβαίνει 
ή μελετάται να συμβεί συνιστά ποινικό αδίκημα (ΠΚ 232 § 1). Η ευθύνη 
του επαγγελματία για αναφορά, όταν αντιλαμβάνεται ή υποψιάζεται ότι ένα 
παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, δεν επιμερίζεται και βαρύνει τον καθένα 
ξεχωριστά. Η ευθύνη υφίσταται ακέραια για κάθε έναν επαγγελματία που 
έχει λάβει γνώση, ανεξάρτητα από τις ενέργειες που ακολούθησαν ή όχι οι 
συνάδελφοι, προϊστάμενοι ή υφιστάμενοί του. Τέλος, ο νόμος προβλέπει ρητά 
ότι δικαίωμα καταγγελίας αξιόποινων πράξεων που διώκονται αυτεπαγγέλτως 
έχουν όλοι και όχι μόνον όποιος αδικήθηκε (ΚΠΔ 42 § 1).
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Βασικοί Φορείς υποδοχής αναφορών - Ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρι-
σης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης 
Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (2015), οι αναφορές μπορούν να 
πραγματοποιούνται:

Είτε γραπτώς: α) στις εισαγγελικές αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών, Τμή-
μα Ανηλίκων ή σε άλλο αρμόδιο τμήμα), β) στην ελληνική αστυνομία (στην 
Υποδιεύθυνση προστασίας Ανηλίκων των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής, 
στο τμήμα Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στις κατά τόπους υπηρεσίες ασφα-
λείας των νομών ή στην άμεση Δράση 100). Για αναφορές περιστατικών δι-
αδικτυακής παρενόχλησης – παιδοφιλίας ή παιδικής πορνογραφίας, είναι δυ-
νατή η επικοινωνία και με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην ειδική 
τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11188 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφί-
ας στη διεύθυνση cc@cybercrimeunit.gov.gr, γ) Στο Συνήγορο του Πολίτη – 
Συνήγορο του Παιδιού, τηλέφωνο: 20131306744, 2131306710, 2131306703 
(γραμματεία), και στη Γραμμή για τα παιδιά 8001132000 χωρίς χρέωση. Η 
έγγραφη αναφορά δεν είναι ανώνυμη προς το Συνήγορο, αλλά διασφαλίζεται 
η τήρηση της ανωνυμίας προς τρίτους.

Είτε προφορικά (ανώνυμα): α) Στην 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής 
Προστασίας 1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) στην 
τηλεφωνική γραμμή «Μαζί για το Παιδί» 11525, γ) στην 24ωρη Εθνική Τη-
λεφωνική Γραμμή για τα παιδιά 1056 του Συλλόγου Χαμόγελο του παιδιού 
(οι κλήσεις στη γραμμή είναι δωρεάν).

Στην Ελλάδα μια σημαντική εξέλιξη στην καταγραφή περιστατικών κακο-
ποίησης αποτελεί το ΕΣΑ ΚαΠα-Π (www.esa-kapa-p.gr), που είναι το πρώτο 
σύστημα καταγραφής περιστατικών, λειτουργώντας παράλληλα ως εργαλείο 
συντονισμού και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αρμόδιων φορέων και υπη-
ρεσιών για τη διερεύνηση, διάγνωση και διαχείριση περιστατικών κακοποί-
ησης και παραμέλησης παιδιών. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διερεύνησης, 
Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (2015), 
τα στοιχεία που καταγράφονται στο ΕΣΑ ΚαΠα-Π ομαδοποιούνται σε 4 δια-
φορετικές κατηγορίες: α) Πληροφορίες για τα παιδιά που φέρονται να είναι 
θύματα κακοποίησης – παραμέλησης, β) πληροφορίες για τους φερόμενους ως 
δράστες, γ) στοιχεία για τις οικογένειες/ το περιβάλλον φροντίδας των παιδιών 
και δ) στοιχεία των φορέων που έκαναν πρόσβαση στο ΕΣΑ ΚαΠα-Π. 
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Συμπεράσματα – Επίλογος

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι επίσημες 
αυτές στατιστικές αντιπροσωπεύουν «μόνο την κορυφή του παγόβουνου» 
(Briggs, & Heinrich, 1985: 41), καθώς αυτά τα μεγέθη υπολογίζονται από τον 
αριθμό των περιπτώσεων που πράγματι καταγγέλλονται στις αρχές προστασίας 
των παιδιών (James, 2000), είναι εμφανές ότι το θέμα της κακοποίησης είναι 
σημαντικό και πρέπει να απασχολεί το κάθε άνθρωπο και την κάθε υπηρεσία. 

Οι άμεσες, αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες που απορρέουν από την κακο-
ποίηση, μπορεί να περιλαμβάνουν κακή εικόνα του εαυτού και δυσκολίες στο 
σχολείο και στη διαμόρφωση σχέσεων. Τα κακοποιημένα παιδιά μπορεί, επί-
σης, να παρουσιάζουν προβλήματα στη γνωστική και σωματική τους ανάπτυξη. 

Τα βιώματα παιδικής κακοποίησης έχουν συνδεθεί με μετέπειτα προβλήμα-
τα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα το άγχος, την κατάθλιψη, το θυμό και την επιθε-
τικότητα, την κατάχρηση ουσιών, την διαταραχή μετα-τραυματικού στρες, και 
τους αυτο-τραυματισμούς. Επιπλέον, η κακοποίηση και η παραμέληση στην 
παιδική ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο για μετέπειτα νεανική παραβατικότητα, 
εγκληματικότητα και σοβαρές, βίαιες παραβάσεις.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός στην αντιμετώπιση του φαινο-
μένου. Έχουν εμπειρία πάνω στην ανάπτυξη του παιδιών καθώς και τη δυνα-
τότητα να ανιχνεύσουν αλλαγές στην εμφάνιση, τη συμπεριφορά και την πρό-
οδο, καθώς και να παρατηρήσουν ασυνήθιστες ή μη τυπικές συμπεριφορές, οι 
οποίες μπορεί να είναι προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης ή παραμέλησης.

Οι εκπαιδευτικοί είναι καλύτεροι στην αναφορά συγκεκριμένων μορφών 
κακοποίησης έναντι άλλων μορφών. Είναι πιο πιθανό να αναφέρουν περιστα-
τικά σωματικής κακοποίησης παρά συναισθηματικής κακοποίησης ή παρα-
μέλησης. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να καθυστερούν τις καταγγελίες μέχρι να 
νιώσουν ότι έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ενώ μερικές φορές δεν υπο-
βάλουν σχετικές αναφορές λόγω των αντιλήψεών τους ότι η κακοποίηση ή 
παραμέληση δεν είναι αρκετά σοβαρή ώστε να την καταγγείλουν.

Η γνώση των εκπαιδευτικών για τις ενδείξεις της παιδικής κακοποίησης και 
παραμέλησης και τις διαδικασίες υποβολής αναφορών επηρεάζει, επίσης, την 
τάση τους για καταγγελία ενός περιστατικού. Μεγάλο μέρος της βιβλιογρα-
φίας και στους δύο αυτούς τομείς έχει επικρίνει επανειλημμένα την κατάρτι-
ση των εκπαιδευτικών ως ανεπαρκή για να τους εφοδιάσει με την απαραίτητη 
γνώση, ώστε να καταγγείλουν μια πιθανή περίπτωση παιδικής κακοποίησης 
και παραμέλησης.

Οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για τις αρνητικές συνέπειες της καταγγελίας 
τους.. Οι ανησυχίες και οι φόβοι των εκπαιδευτικών για τις συνέπειες των κα-
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ταγγελιών τους μπορεί να τους οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι άτυπες παρεμβάσεις με βάση το σχολείο μπορεί να έχουν καλύ-
τερα αποτελέσματα για τα παιδιά παρά η παραπομπή στις νομοθετημένες αρχές. 

Η υποχρέωση αναφοράς στο ελληνικό νομικό σύστημα ορίζεται από τη σχε-
τική νομοθεσία, κυρίως με το άρθρο 23 του νόμου 3500/2006 και το άρθρο 37 
§ 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στην Ελλάδα μια σημαντική εξέλιξη στην καταγραφή περιστατικών κακο-
ποίησης αποτελεί το ΕΣΑ ΚαΠα-Π, που είναι το πρώτο σύστημα καταγραφής 
περιστατικών, λειτουργώντας παράλληλα ως εργαλείο συντονισμού και ηλε-
κτρονικής διασύνδεσης των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για τη διερεύ-
νηση, διάγνωση και διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης 
παιδιών.
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Abstract

This article aims to highlight the educational implications of child abuse, to 
present the research data recorded in different countries to identify and report 
child abuse by teachers, the role played by teacher and school characteristics 
reporting of incidents as well as factors influencing teachers’ decisions to inform 
the competent authorities and services. Finally, reference is made to the legal 
rules defining the obligation to report child maltreatment to the main hosts of 
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petitions as well as to the first cascade recording system, which acts as an im-
portant tool for coordination and electronic interconnection of competent bod-
ies and services for the investigation, diagnosis and management of KAPA-P 
incidents, but this is by no means a reference to a competent authority or body.
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Νεοανθρωπισμός, Ερβαρτιανισμός, Παιδαγωγική: 
Μία γενεαλογία του εκπαιδευτικού δανεισμού 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα

Βασίλης Α. Φούκας 

Εισαγωγικά: Το «ταξίδι» των παιδαγωγικών ιδεών σε Ευρώπη 
και Ελλάδα

«Ό,τι ο Ναπολέων ειπέ ποτε περί ενός εξ αυτών, του της Γοτίγγης, ότι δεν 
ανήκει εις ένα μόνον τόπον, ουδ’ εις μόνην την Γερμανίαν, αλλ’ εις την 
Ευρώπην ολόκληρον, δύναται να επαναληφθή τουλάχιστον διά τα περι-
φανέστατα εξ αυτών. Αι επιστήμαι δεν είναι ίδιον κανενός έθνους κτήμα· 
είναι κληρονόμημα της ανθρωπότητος ολοκλήρου, και εις κανέν μέρος 
ο ηθικός ούτος των πολιτισμένων εθνών δεσμός δεν συντελεί τοσούτον 
εις την πραγματικήν αυτών ένωσιν όσον εις τα μεγάλα ταύτα παιδευτή-
ρια…» (Μανούσης, 1845, σ. 14). 

Η περιγραφή του καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεόδωρου 
Μανούση (1793-1858) αποτυπώνει το «ταξίδεμα των ιδεών»1 στην Ευρώπη 
κατά τον 19ο αιώνα, το οποίο επιτυγχάνεται –μεταξύ άλλων– με την περιπλάνη-
ση επιστημόνων και φοιτητών με αφορμή διάφορες ευκαιρίες –κυρίως μελέτες, 
σπουδές και, σπανιότερα, συνέδρια. Έτσι, ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία ως ο αιώνας του «εκπαιδευτικού δανεισμού» (Καλογιαν-
νάκη, 1998, σσ. 55-70). Στο πλαίσιο αυτό άνθρωποι της εκπαίδευσης, διοικη-
τικοί παράγοντες και διανοούμενοι ταξιδεύουν –κυρίως στη Γαλλία και στην 
Πρωσία– εξετάζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων και 
τις πρακτικές που ακολουθούνται και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις (Μπου-
ζάκης, 2000, σσ. 20-21 και Ματθαίου, 2012, σ. 67). Το 1808, ο Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835), αναλαμβάνοντας την οργάνωση της πρωσικής εκπαί-
δευσης, στέλνει στην πόλη Yverdun εκπαιδευτικούς για να μαθητεύσουν δίπλα 
στον Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) (Green, 2010, σσ. 210-211). Το 
σύστημα του τελευταίου γνωρίζουν ο Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 
και ο Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), οι παιδαγωγικές ιδέες 
των οποίων μετά το 1850 κυριαρχούν σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Παρό-

1. Δανείζομαι τον όρο από τους Α. Χουρδάκη και Π. Κιμουρτζή στο: McCulloch, 2017, σ. 16. 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

145Νεοανθρωπισμός, Ερβαρτιανισμός, Παιδαγωγική: Μία γενεαλογία
του εκπαιδευτικού δανεισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα

μοια, το 1830, ο υπουργός παιδείας της Γαλλίας François Guizot (1787-1874) 
στέλνει τον καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και μετέ-
πειτα υπουργό παιδείας της Γαλλίας Victor Cousin (1792-1867) να μελετήσει 
την εκπαίδευση στα γερμανικά κράτη (Χαρίτος, 2010, σσ. 241-244). Το 1831 
ο V. Cousin δημοσιεύει το βιβλίο του Sur l’instruction publique dans quelques 
pays d’ Allemagne et particulièrement en Prusse, ενώ, το 1833, ο Fr. Guizot ψη-
φίζει τον ομώνυμο νόμο με τον οποίο καθιερώνεται η υποχρεωτική δημοτική 
εκπαίδευση και η συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας (Κυπριανός, 2004, σσ. 
43-46 και Χαρίτος, 2010, σσ. 245-259). Παρόμοια ταξίδια πραγματοποιούν ο 
αμερικανός υπουργός εκπαίδευσης στην πολιτεία της Μασαχουσέτης Horace 
Mann (1796-1859), ο άγγλος διανοούμενος, πολιτικός αναλυτής και επιθεωρη-
τής Matthew Arnold (1822-1888) αλλά και ο Leo Tolstoy (1828-1910) (Μού-
τσιος, 2002). Γνωστές είναι, επίσης, αργότερα, και οι περιπτώσεις μεταφοράς 
πολιτικών και πρακτικών από τους ίδιους τους «δανειστές» με χαρακτηριστι-
κότερη την περίπτωση του John Dewey (1859-1952), ο οποίος ταξιδεύει, προ-
σκεκλημένος, στην Κίνα, στο Μεξικό, στη Χιλή, στη Ρωσία, στην Τουρκία και 
στη Νότια Αφρική, προκειμένου να διαδώσει τις ιδέες του και να συμμετάσχει 
σε επιτροπές σχεδιασμού εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Μούτσιος, 2002). 

Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα2, τα πανεπιστήμια των γερμανικών 
κρατιδίων –με προεξάρχουσα την Πρωσία– αποτελούν κομβικά εκπαιδευ-
τικά και παιδαγωγικά κέντρα. Παιδαγωγοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώ-
νονται, δείγματος χάριν, στην Jena, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 
του Wilhelm Rein (1847-1929)3 (Πυργιωτάκης, 2007, σσ. 97-98). Ο Μιχά-
λης Παπαμαύρου, αναφερόμενος στο παιδαγωγικό σεμινάριο του Πανεπι-
στημίου της Jena, επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Όλες οι φυλές του κόσμου 
και όλες οι εθνικότητες αντιπροσωπεύονταν στις συγκεντρώσεις αυτές: Δίπλα 
στο Γερμανό καθόταν ο Άγγλος και δίπλα σ’ αυτόν ο Ιταλός και κοντά του ο 
Ιάπωνας και κοντά σ’ αυτόν ο Ρώσσος κι ύστερα ο Έλληνας κι ύστερα ο Σέρ-
βος, ο Βούλγαρος, ο Αυστραλός, ο Κινέζος. Όλοι ήρχονταν με το σκοπό να 
γνωρίσουν την Ερβαρτιανή μέθοδο και να τη διδάξουν κατόπι στην πατρίδα 
τους» (Παπαμαύρου, 1952, σ. 40). 

2. Για την ανάδυση της Παιδαγωγικής Επιστήμης στον ευρωπαϊκό χώρο και τη σχέση της με τη 
Φιλοσοφία και την Ψυχολογία βλ. ενδεικτικά Hofstetter & Schneuwly, 2005, σσ. 103-157 και 
73-102 και για τον αμερικανικό χώρο βλ. ενδεικτικά Cruikshank, 1998, pp. 99-120. 
3. O W. Rein είναι ιδαίτερα γνωστός σε παγκόσμια κλίμακα. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Jena 
από το 1886 έως το 1923. Είναι μαθητής του K. V. Stoy –τον οποίον διαδέχτηκε στο Πανεπιστήμιο 
της Jena– και του T. Ziller, για μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Κοντομήτρο (2006, 
σσ. 62-63), o Rein «τον χαρακτηρισμό του ως ερβαρτιανό δεν τον αποδέχτηκε ποτέ, θεωρώντας 
τον πάντοτε ως υποτιμητικό». Βλ. αναλυτικότερα Δημαράς, 2013, σ. 63. 
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Η πρακτική του «εκπαιδευτικού δανεισμού», ωστόσο, τίθεται υπό αμφι-
σβήτηση, το 1857, από τον Konstantin Dmitrievich Ushinsky (1824-1871) και, 
το 1900, από τον Michael Ernest Sadler (1861-1943) (Beech, 2006, σ. 5). Και 
οι δύο υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί και οι πρακτικές συνδέονται 
άμεσα με το ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο και, συνεπώς, δεν είναι εφι-
κτή η επιτυχής μεταφορά τους και η ασφαλής πρόβλεψη. Ο M. Sadler (1900), 
παρόλο που δέχεται ότι η μελέτη ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων μπορεί 
να προτείνει τρόπους βελτίωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος, θεωρεί ότι 
βασικός της στόχος είναι η καλύτερη κατανόησή του. Παρόμοιες απόψεις δι-
ατυπώνονται και από μεταγενέστερους αλλά και από σύγχρονους μελετητές 
(Beech, 2006). 

Παρά τις διάφορες θέσεις αναφορικά με το αν είναι επιθυμητή και αν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ζήτημα το οποίο υπερβαίνει τα όρια της 
παρούσας εργασίας, η μεταφορά εκπαιδευτικών θεσμών, πρακτικών και παι-
δαγωγικών ιδεών, αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός (Beech, 2006, σ. 10). Η 
σύγχρονη έρευνα καλείται να εξετάσει το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα 
και να απαντήσει στα ερωτήματα γιατί, πώς και από ποιους πραγματοποιείται. 
Επίσης, είναι ανάγκη να λάβει υπόψη της ότι, ήδη από τη στιγμή της «γνωρι-
μίας» με ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή με ορισμένες παιδαγωγικές ιδέες, ορι-
σμένοι προωθούν και ορισμένοι αντιστέκονται στη μεταφορά (Τερζής, 1993, 
σσ. 51-53). Εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, 
γονείς, ακαδημαϊκοί, παιδαγωγοί, πολιτικοί, υπεύθυνοι εκπαιδευτικής πολιτι-
κής, ομάδες πίεσης κ.ά.), εντοπίζονται και δομικοί παράγοντες που ενισχύουν 
(κατάρρευση του συστήματος, εσωτερική δυσαρέσκεια, αρνητική εξωτερική 
αξιολόγηση, ανταγωνισμός, νέες συνθήκες, καινοτόμες γνώσεις και δεξιότη-
τες, πολιτική αλλαγή κ.ά.) ή εμποδίζουν την αλλαγή (νομοθεσία, οργάνωση, 
κόπωση λόγω προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, έλλειψη υποδομών, μύθοι 
αναφορικά με την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό κ.λπ.). Τα υπο-
κείμενα που εμπλέκονται στη μεταφορά έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας 
τους παραπάνω δομικούς παράγοντες, είτε να αμφισβητήσουν το υπάρχον εκ-
παιδευτικό σύστημα και να νομιμοποιήσουν την αλλαγή είτε να διατυπώσουν 
επιφυλάξεις απέναντι στη μεταρρύθμιση. Συνεπώς, η επικράτηση των μετα-
φερόμενων ιδεών δεν είναι δεδομένη, αλλά εξαρτάται από τις εκάστοτε συν-
θήκες (Rappleye, 2006, σσ. 223-240). 

Στην Ελλάδα ο «εκπαιδευτικός δανεισμός» υπήρξε μια καθιερωμένη πολι-
τική πρακτική ήδη από την περίοδο θεσμοθέτησης του εκπαιδευτικού συστή-
ματος (Δημαράς, 1973, σ. 484, Δερβίσης, 1985, σ. 42, Μπουζάκης, 1999, σ. 
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39, Χαρίτος, 2010).4 Ειδικότερα, η γερμανική επίδραση στην καθιέρωση και 
εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής επιστήμης και, συνεκδοχικά, στις νομο-
θετικές ρυθμίσεις, που τη διέπουν, είναι ιδιαίτερα έντονη κατά τον 19ο αιώνα. 
Καθηγητές της Παιδαγωγικής, στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και μεταρ-
ρυθμιστές μεταφέρουν στην Ελλάδα το προϊόν των σπουδών και της μελέτης 
τους στα εγχειρίδια της Παιδαγωγικής, στις διαλέξεις τους και στα διάφορα 
νομοθετήματα, τα οποία επιμελούνται, ανάλογα με τη θέση που καταλαμβά-
νουν στον κρατικό μηχανισμό. Η επιστημονική συζήτηση και η έρευνα, τα 
τελευταία χρόνια, είναι ενδιαφέρουσα και φωτίζει αρκετά επιμέρους σημεία 
που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν με «ενορατική» διάθεση (ενδεικτικά Κι-
μουρτζής, 2003, σσ. 129-149, Κοντομήτρος, 2006, Δημαράς, 2013, σσ. 56-82, 
Τερζής, 20143, σσ. 207-233, Γαβρόγλου, Καραμανωλάκης, Μπάρκουλα, 2014). 
Υπό το πρίσμα αυτό έχει νόημα να διερευνήσει κανείς τις επιδράσεις, αν και 
πολλές φορές είναι δύσκολο ακόμη και να εντοπιστούν ή πολύ περισσότερο 
να ομαδοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρου-
σιάσει τις επιδράσεις που δέχεται η Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα με την όποια σχετικότητα και τους 
περιορισμούς θέτουν το χρονικό πλαίσιο και τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή 
επιχειρεί να σκιαγραφήσει μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τη γενεαλο-
γία της πρακτικής του «εκπαιδευτικού δανεισμού» και τις σχέσεις εξουσίας και 
γνώσης που διέπουν τις αρχές της πρακτικής αυτής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η κατίσχυση ενός «ιδιότυπου» Νεοανθρω-
πισμού

 
Η εκπαίδευση στο νεότευκτο ελληνικό κράτος περιχαρακώνεται για μια 
μακρά χρονική περίοδο στο παραδοσιακό-αρχαϊστικό ιδεολογικό ρεύμα με 
συνακόλουθα πρώτον, το νέο ελληνικό κράτος να αναζητά σύμβολα, ιδεολογικά 
στηρίγματα και τεκμήρια που να διασφαλίζουν τη συνέχειά του, εξαιτίας της 
επιβίωσης της παραδοσιακής εκπαιδευτικής αντίληψης μέσα στο νέο διοικητικό 
πλαίσιο της εκπαίδευσης (Βαρμάζης, 1992, σ. 225), και δεύτερον, το αρχαϊστικό 
πνεύμα να κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο υποχρεώνοντας τη μονομερώς 
οργανωμένη γενική εκπαίδευση να δυσλειτουργεί (Τερζής, 1993, σσ. 41-44) 
και τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών να εδραιώνεται στην 
κυριαρχία μιας τυποποιημένης μεθόδου διδασκαλίας (Δελμούζος, 1950, σσ. 
8-10).

4. Με τις παραπάνω απόψεις «διαλέγονται» τα τελευταία χρόνια δύο εργασίες, από όσο 
τουλάχιστον γνωρίζω. Βλ. Κιμουρτζής, 2003, σσ. 129-150 και Τερζής, 20143, σσ. 207-233. 
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Οι πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα κυριαρχούνται από τις απόψεις του 
Αδαμάντιου Κοραή (1748-1833) για την παιδεία και την εκπαίδευση του Γέ-
νους. Ο Αδ. Κοραής, αν και δεν διατυπώνει συστηματική παιδαγωγική θεωρία, 
αλλάζει τη ροή της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού, καθώς επηρεάζει πολυ-
διάστατα το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, θεωρώντας ότι τα κλασικά κείμενα 
αποτελούν βασική πηγή παιδαγωγικού προβληματισμού. Παράλληλα με τη 
συστηματική μελέτη των κλασικών κειμένων θεωρεί ότι ο έλληνας εκπαιδευ-
τικός θα πρέπει να σπουδάσει και τις νεότερες θεωρίες της ευρωπαϊκής παιδα-
γωγικής σκέψης (J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi) (Μαλαφάντης, 2013, σσ. 230-
260, Τερζής, 20143, σσ. 149-165 και Βαρμάζης, 2016, σσ. 71-78 και 129-161). 
Γίνεται, έτσι, εμφανές ότι στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα κυριαρχεί, 
σε μια ομάδα λογίων, η αντίληψη του Νεοανθρωπισμού για τη μεγάλη μορ-
φωτική δύναμη των κλασικών κειμένων, η οποία κατευθύνει στη διαμόρφωση 
της άποψης ότι η κατανόηση των κλασικών συγγραφέων με τον παιδαγωγικό 
προβληματισμό που εμπεριέχει αναπληρώνει, σε μεγάλο βαθμό, την παιδα-
γωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Παπαδοπούλου, 1996, σσ. 37-52 και 
Παπαδοπούλου, 2002, σσ. 13-16). Ο Νεοανθρωπισμός ως πνευματική κίνηση 
επικρατεί στην ευρωπαϊκή –κυρίως γερμανική– εκπαίδευση και μάλιστα στο 
Πανεπιστήμιο του Göttingen από τα μέσα του 18ου αιώνα με περίοδο ακμής 
τα χρόνια του Friedrich August Wolf (1759-1824), του Friedrich von Schiller 
(1759-1805) και του Wilhelm von Humboldt (1767-1835) (Reble, 20025, σσ. 
374-382, Τερζής, 2007, σσ. 520-522 και Τερζής, 20143, σσ. 214-215). 

Στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Κούμας θέτει τις 
βάσεις της επιστημονικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα με το έργο του Σύνταγ-
μα Φιλοσοφίας, τόμος Δ΄ περιέχων την πρακτικήν Φιλοσοφίαν, ήγουν Περί Δι-
καίου, Ηθικήν, Ηθικήν Θεολογίαν και επίμετρον αυτών την Π α ι δ α γ ω γ ι -
κ ή ν , με σαφείς επιδράσεις από τα παιδαγωγικά συγγράμματα των J. Locke, 
J. H. Campe, J. J. Rousseau, J. B. Basedow, I. Kant, R. Polig, J. F. Herbart, J. 
Paul, D. A. H. Niemeyer και άλλων –γερμανών κυρίως– παιδαγωγών (Κούμας, 
1820, σσ. 299-300 και Φούκας, 2014, σσ. 79-95). Η αβεβαιότητα των προθέ-
σεων της Αντιβασιλείας, όμως, σε συνδυασμό με την πολιτική συγκυρία της 
περιόδου δεν επιτρέπουν τελικά την έλευση του Κ. Κούμα στην Ελλάδα και 
την ανάληψη έδρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο επρόκειτο να ιδρυ-
θεί (Αντωνίου, 1991, σσ. 279-296).

Τις πρώτες δεκαετίες μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους (1830) δί-
νεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης (Μπουζάκης-Τζήκας, 2002 και Φούκας, 2014, σσ. 97-220). 
Στη Μέση Εκπαίδευση το πρόγραμμα διδασκαλίας των Ελληνικών Σχολείων 
και των Γυμνασίων επηρεάζεται καθοριστικά από το βαυαρικό μοντέλο που 
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στηρίζεται στη νεοανθρωπιστική μορφωτική θεωρία του W. von Humboldt 
(Τερζής, 20143, σσ. 212-233). Στο Πανεπιστήμιο δεν λαμβάνεται καμία μέρι-
μνα για την παιδαγωγική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών της μέσης 
βαθμίδας και δεν καταγράφεται σχετικό ενδιαφέρον στο Πρόγραμμα Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής (Φούκας, 2005). Θα μπορούσαμε, επομένως, να υπο-
στηρίξουμε ότι έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1870 δε δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στο περιεχόμενο των κλασικών κειμένων ως βάση κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης αλλά αντιθέτως κατισχύει η υπέρμε-
τρη προσήλωση στη σχολαστική μέθοδο διδασκαλίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διαμορφώνει με τον τρόπο αυτόν ευρύ-
τερα τη νεοελληνική εκπαίδευση καθώς την τροφοδοτεί με ανάλογα καταρτι-
σμένο εκπαιδευτικό δυναμικό. Διαπιστώνεται, έτσι, εμφανής διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις θεωρητικές αρχές του Νεοανθρωπισμού και στην ακαδημαϊκή 
πρακτική, η οποία αναλώνεται –στην ελληνική περίπτωση– στη σχολαστική 
«τεχνολογία» (Παπακωνσταντίνου, 1989, σ. 455, Βαρμάζης, 1992, σσ. 135-
137, Παπαδοπούλου, 1996, σσ. 37-52, Φούκας, 2005).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία του Φιλολο-
γικού Φροντιστηρίου (seminarium), το οποίο συστήνεται το 1842 ως Προσάρ-
τημα του Πανεπιστημίου, έχοντας ως πρώτο διευθυντή του τον νεοανθρωπιστή 
Κωνσταντίνο Ασώπιο5 και καθηγητές τον Ιωάννη Βενθύλο6 και τον Στέφανο 
Κουμανούδη7 (Πανταζίδης, 1889, σ. 121). Η ανάγκη ίδρυσης Φιλολογικού 

5.  Πρώτος διευθυντής του Φιλολογικού Φροντιστηρίου αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ασώπιος 
(1785/1790;-1872), ο οποίος σπουδάζει στα Ιωάννινα, όπου έχει δάσκαλό του τον Αθανάσιο 
Ψαλίδα. Ολοκληρώνει τις σπουδές του στη Γερμανία, κοντά στον ελληνιστή και νεοανθρωπιστή 
F. A. Wolf και έπειτα πηγαίνει στο Παρίσι, όπου σχετίζεται με τον Αδαμάντιο Κοραή, και στο 
Λονδίνο. Υπηρετεί ως καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία (1824-1842), όπου έχει την ευκαιρία 
να γνωρίσει τον Διονύσιο Σολωμό και το έργο του. Από το 1842 έως το 1866 διδάσκει αρχαία 
ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συμβολή του Κ. Ασώπιου στα νεότερα ελληνικά 
γράμματα συνίσταται στο ότι μεταφέρει στην Αθήνα την κοραϊκή πνευματική παράδοση και 
τη σολωμική αισθητική διδασκαλία. Πρβλ. Ελληνική Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια-Παγκόσμιο 
Βιογραφικό Λεξικό, [χ.χ.], σσ. 80-81, Δημάρατος, [χ.χ.], σσ. 44-45 και Βαμπάς, 1885, σσ. 107-108.
6. Ο Ι. Βενθύλος (1804-1854) γεννιέται στη Σμύρνη όπου και ολοκληρώνει τις εγκύκλιες 
σπουδές του. Στη συνέχεια μεταβαίνει στο Βερολίνο και σπουδάζει φιλολογία κοντά στους 
νεοανθρωπιστές Boecht και Hermann. Το 1828 διορίζεται καθηγητής στο «Κεντρικόν Σχολείον» 
στην Αίγινα. Το 1833 διορίζεται καθηγητής στο Γυμνάσιο του Ναυπλίου, στο οποίο εκτός από 
ελληνικά διδάσκει και τη γαλλική γλώσσα. Την περίοδο 1837-1839 διδάσκει στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αμισθί φιλολογικά μαθήματα. Το 1839 διορίζεται τακτικός 
καθηγητής της φιλολογίας. Πρβλ. Δημάρατος, [χ.χ.], σ. 46. 
7. Ο Στέφανος Κουμανούδης (1818-1899) γεννιέται στην Αδριανούπολη. Παρακολουθεί τα 
εγκύκλια μαθήματά του στο Βελιγράδι, όπου οι γονείς του είναι εγκατεστημένοι. Αργότερα 
πηγαίνει στη Γερμανία και στη Γαλλία για περαιτέρω σπουδές. Το 1845 διορίζεται υφηγητής 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

150 Βασίλης Α. Φούκας

Φροντιστηρίου θεωρείται επιτακτική από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι τόσο οι συντάκτες του προσωρινού Κανονισμού 
όσο και οι γερμανομαθείς και γερμανοσπουδαγμένοι καθηγητές του8 αναγνω-
ρίζουν ότι η επιστημονική διδασκαλία μόνη χωρίς την ανάλογη προετοιμασία 
στο Φιλολογικό Φροντιστήριο δεν καταρτίζει εκπαιδευτικούς ικανούς να ασκή-
σουν τα καθήκοντά τους (Πανταζίδης, 1889, σ. 120). Πρωταρχικός σκοπός του 
Φροντιστηρίου είναι να ασκήσει τους φοιτητές της Φιλολογίας «υπό την οδη-
γίαν των τακτικών αυτής Καθηγητών εις το γράφειν ευφραδώς την αρχαίαν 
Ελληνικήν και Λατινικήν γλώσσαν και εις την κριτικήν έρευναν και ανάλυσιν 
των κλασικών συγγραφέων και ποιητών» (Παρίσης, 1884, σ. 76). Χαρακτη-
ριστικά είναι όσα αναφέρει ο Ι. Πανταζίδης, αποτυπώνοντας την κατάσταση 
στη Μέση Εκπαίδευση: «...Αλλά περί παιδαγωγικής καταρτίσεως των εν τω 
πανεπιστημίω φιλολογικώς παιδευομένων διδασκάλων και καθηγητών των 
ελληνικών σχολείων ουδεμία υπήρχε μέριμνα. Το φιλολογικόν φροντιστήριον 
διά των ολίγων εν αυτώ γινομένων ασκήσεων συνετέλει μάλλον εις την εμπέ-
δωσιν γραμματικών τινων ή και άλλων φιλολογικών γνώσεων ή εις την παιδα-
γωγικήν των μελλόντων διδασκάλων κατάρτισιν...» (Πανταζίδης, 1889, σ. ιγ΄). 

Κατά την πρώτη τεσσαρακονταετή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (1837-1877), επομένως, η κύρια ακαδημαϊκή εκπαίδευση των φοιτητών/ 
υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης περιορίζεται στο τυπικό και 
συντακτικό ενδιαφέρον των κλασικών κειμένων και παραμελείται η ερμηνεία 
και η λογοτεχνική τους πλευρά. Τρία γεγονότα επιβεβαιώνουν τον παραπάνω 
ισχυρισμό: Πρώτον, ότι για δύο, τουλάχιστον, από τους πρώτους καθηγητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νεόφυτο Βάμβα (διορί-
στηκε από τον Όθωνα στις 14 Απριλίου 1837 και παραιτήθηκε στις 24 Αυγού-
στου 1854) και τον Κωνσταντίνο Ασώπιο (διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 1843) 
έχουμε «δείγματα γραφής» από τον καιρό που διδάσκουν στην Ιόνιο Ακαδη-
μία της Κέρκυρας από όπου σώζονται μαρτυρίες μαθητών τους αναφορικά με 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους (Βαρμάζης, 1992, σσ. 135-140). Δεύτε-
ρον, ότι σώζονται μαρτυρίες τόσο πανεπιστημιακών, όπως του Π. Λορεντζά-

της λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1846 έκτακτος καθηγητής και το 1854 
τακτικός καθηγητής. Βλ. σχετικά Δημάρατος, [χ.χ.], σσ. 48-49. 
8. Από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών έως το 1922, 43 καθηγητές της Φιλοσοφικής 
Σχολής έχουν σπουδάσει στη Γερμανία, 6 στη Γαλλία, 3 στην Αγγλία, 1 στην Ολλανδία (πρόκειται 
για τον Κ. Κόντο) και 3 έχουν σπουδάσει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Βλ. σχετικά Κριμπάς, 
2003, σσ. 155-156. Στοιχεία για το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνει και 
ο Λάππας, 2003, σσ. 153-154.
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του, του Ι. Συκουτρή (Zielinski, 1994, σσ. 235-237) και του Αλ. Δελμούζου9 
όσο και νεοδιόριστων δασκάλων του τέλους του 19ου αιώνα10, που έζησαν εκ 
του σύνεγγυς την κυρίαρχη φιλολογική αντίληψη της εποχής. Τρίτον, από τη 
σταχυολόγηση των περιεχομένων σημαντικών φιλολογικών και παιδαγωγικών 
περιοδικών, που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, 
όπως το περιοδικό Αθήναιον, που εκδίδεται στην Αθήνα την περίοδο 1872-1881 
και στο οποίο αρθρογραφούν αρκετοί καθηγητές του Πανεπιστημίου και γυ-
μνασιάρχες11 όσο και το περιοδικό Πλάτων (1879-1890)12, στο οποίο δημοσι-
εύονται κείμενα ελλήνων παιδαγωγών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δίνουν 
ιδιαίτερη αξία στη μελέτη των κλασικών κειμένων.13 Από όλα τα παραπάνω, 

9. «…Με την πρώτη όμως επίσκεψή μου στη μεγάλη αίθουσα της φιλοσοφικής σχολής βρέθηκα σε 
πραγματικότητα, που δεν την είχα φανταστή ποτέ μου. Όλο το περιβάλλον και ό,τι άκουσα σε μια 
ώρα από την καθηγητική έδρα με «έτρεψε σε άτακτον φυγήν». Για καιρό δεν ξαναπάτησα το πόδι 
μου εκεί μέσα… Την αχθοφορική υπομονή που χρειαζόμουν για τέτοιο φόρτωμα τη συγκρατούσε 
το γυμνασιακό όνειρο, που γέμιζε την ψυχή μου το ίδιο έντονο όπως και πριν. Μόνο που ο παλιός 
πλατύς και ίσιος δρόμος στένευε τώρα εμπρός μου ολοένα και πιο πολύ σε μονοπάτι ανηφορικό 
και απότομο…». Δελμούζος, 1958, σσ. 424 και 425-426.
10. «“Τεχνολογία, τεχνολογία, μου λέει ο διευθυντής του σχολείου, η τεχνολογία είναι το χρυσό 
κλειδί που μ’ αυτό θ’ ανοίξουν αύριο τα παιδιά τους θησαυρούς των αρχαίων κειμένων!”. Ο πιο 
σκληρός τύραννος των παιδιών η τεχνολογία. Τι ξενύχτια, τι βρισιές, τι εξευτελισμούς γι’ αυτή την 
τεχνολογία. Και τι είναι η τεχνολογία; Να ένα παράδειγμα: Δάσκαλος: τι μέρος του λόγου είναι 
η λέξις λέαινα; Μαθητής: όνομα ουσιαστικόν, συγκεκριμένον, γένους θηλυκού, αριθμού ενικού, 
πτώσεως ονομαστικής και κλίσεως πρώτης. Δάσκαλος: Κλίνε το. Μαθητής: Ενικός αριθμός, 
ονομαστική η λέαινα, γενική της λεαίνης, δοτική τη λεαίνη…Κι έχει ακόμα φανατικούς λειτουργούς 
που τους ακούς να λένε με ιερή συγκίνηση: “Αυτά ήταν γράμματα μια φορά!”». Βαχαβιόλος, 
1933, σ. 433. 
11. Ενδεικτικά παραδείγματα: Α. Σπαθάκης, «Περί της παρά τοις αρχαίοις Έλλησι αγωγής», 
Αθήναιον, έτ. 1, τχ. 4-5, Νοέμβριος-Φεβρουάριος 1872, Ν. Πετρής, «Παιδαγωγικαί σκέψεις του 
ποιητού Ορατίου», Αθήναιον, έτ. 2, τχ. 1, Μάιος-Ιούνιος 1873, τχ. 2, Ιούλιος-Αύγουστος 1873, 
Α. Σπαθάκης, «Περί των μερών της παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν αγωγής», Αθήναιον, έτ. 3, τχ. 
3, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1874. 
12.  Αναφέρω ενδεικτικά, Α. Σπαθάκης, Περί του ηθικού χαρακτήρος της κατά Πλάτωνα παιδείας, 
(πραγματεία επί υφηγεσία του μαθήματος της Παιδαγωγικής), Εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου 
«Παρνασσού», 1878. Η πραγματεία αυτή αναδημοσιεύεται στο περιοδικό Πλάτων, τόμ. 1, τχ. 2, 
30 Νοεμβρίου 1878, σσ. 33-51, Του ιδίου, «Περί της κατ’ Αριστοτέλη παιδείας», Πλάτων, τόμ. 
3, τχ. 7-8, Μάιος-Ιούνιος 1881, σσ. 193-214, Μ. Γ. Δήμιτσας, «Περί της αξίας και δυνάμεως 
της κλασσικής παιδεύσεως, πραγματεία φιλολογική και κριτική μεθερμηνευθείσα εκ του 
γερμανικού», Πλάτων, τόμ. 4, τχ. 11-12, 1882, σσ. 335-346 και τόμ. 5, τχ. 1-2, 1883, σσ. 43-59. 
13.  «Πόσον διδακτικά ταύτα πολλοίς των παρ’ ημίν διδασκάλων και καθηγητών, οίτινες ήττον του 
δέοντος φροντίζοντες περί του πνεύματος των συγγραφέων, όπερ αποτελεί την ουσίαν της αξίας 
και δυνάμεως αυτών, καταναλίσκονται επιδεικνύμενοι εις το νεκρόν πλήθος των γραμματικών 
και συντακτικών κανόνων και τύπων!». Βλ. Δήμιτσας, 1883, σ. 59. 
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φαίνεται ότι η πίστη στην παιδευτική αξία των αρχαιοελληνικών κειμένων και 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι εδραιωμένη. 

Από τη δεκαετία του 1870 οι νέες ανάγκες, οι οποίες δημιουργούνται (Σβο-
ρώνος, 19762, σ. 102) σε συνδυασμό με την κρίση που περνούν οι κλασικές σπου-
δές στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες14, αυξάνουν τον βαθμό δυσλειτουργικότη-
τας15 του εκπαιδευτικού συστήματος, αμφισβητούν τον «παραδοσιακό» προ-
σανατολισμό (Τσουκαλάς, 1992, σσ. 552-567 και Τερζής, 1993, σσ. 43-44), 
προκαλούν αντιρρήσεις και τροφοδοτούν αιτήματα, τα οποία αρχίζουν να δι-
ατυπώνονται τη δεκαετία του 1870 και να συστηματοποιούνται στα τέλη του 
19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα (π.χ. στο Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο του 1904). 

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και επιχειρούνται συ-
γκεκριμένες προσπάθειες μεταρρύθμισης και αναπροσανατολισμού της εκ-
παίδευσης. Αναφορικά με την εκπαίδευση και παιδαγωγική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών της μέσης βαθμίδας αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες τόσο από 
το επίσημο κράτος και το Πανεπιστήμιο όσο και από άλλους φιλεκπαιδευτι-
κούς φορείς, που δραστηριοποιούνται την περίοδο αυτή στον ελληνικό χώρο. 
Η ανάγκη επιστημονικής θεμελίωσης των δρώμενων στην εκπαίδευση διατυ-
πώνεται με σαφήνεια το 1873 από τον φιλόλογο και παιδαγωγό Κωνσταντίνο 
Ξανθόπουλο16, ο οποίος επικρίνει την απουσία παιδαγωγικής κατάρτισης από 

14.  Ο Δελμούζος (1944, σ. 62) αναφέρει: «…οι φιλολογικές σπουδές, και προπάντων οι κλασσικές, 
περνούσαν κρίση και στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το ενδιαφέρον το συγκέντρωναν άλλα 
πνευματικά ρεύματα πιο δυνατά. Άλλες επιστήμες όπως οι οικονομικές, οι θετικές και οι εφαρμογές 
των, στέκουν τώρα στην πρώτη γραμμή, και ο φιλόλογος, κυρίως ο κλασικός, χρειάζεται μεγάλη 
εσωτερική δύναμη και ψυχικό πλούτο για ν’ αντισταθή και να δείξη ότι οι σπουδές του είναι ζωή, 
ότι υπηρετούν και καλυτερεύουν τη ζωή…Τον αντίχτυπο της κρίσης αυτής, κρίσης σε πράγματα 
και πρόσωπα, δεν μπορούσε παρά να τον ζήση και ο δικός μας τόπος…». 
15.  Το φαινόμενο του αρχαϊστικού προσανατολισμού της ελληνικής εκπαίδευσης με την παράλληλη 
παραγνώριση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών θα μπορούσε να θεωρηθεί κλασικό παράδειγμα 
αρνητικής δυσλειτουργικότητας. Ως θετική δυσλειτουργικότητα νοείται η μη συμμόρφωση της 
εκπαίδευσης στις σχέσεις που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, αποβλέποντας η ίδια η 
εκπαίδευση στην ανανέωση της κοινωνίας. Πρβλ. σχετικά Τερζής, 1993, σ. 13. 
16.  Φιλόλογος και παιδαγωγός, γεννιέται στην Τραπεζούντα και πεθαίνει στην Αθήνα (1815-
1887). Σπουδάζει στη Γερμανία και κατόπιν υπηρετεί ως διευθυντής στο Ελληνικό Φροντιστήριο 
της Τραπεζούντας, στην Εμπορική Σχολή της Χάλκης και στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. 
Διδάσκει στο Αρσάκειο Παρθεναγωγείο Αθηνών. Έργα του: Ελληνική Ιστορία κατά βιογραφίας 
εκτιθεμένη, Σμύρνη, τόμ. 3, Χρονολογίαι της αρχαίας ιστορίας, Αθήνα 1857, Παιδαγωγική 
διδασκαλία, 1864, Περί της Πρώτης και Μέσης Εκπαιδεύσεως και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως 
των κορασίων, 1873, Περί διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης, 1875, Συνοπτική κατάστασις των 
νεωτέρων Ελλήνων, 1880 κ.ά. Το 1861 μαζί με τον Στ. Κουμανούδη και τον Δ. Μαυροφρύδη 
εκδίδει το περιοδικό Φιλίστωρ. Βλ. Παπαδόπουλος, [χ.χ.], σ. 613 και Φούκας, 2014, σσ. 143-156. 
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την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων17: «…Ο διδάσκαλος 
λοιπόν πλήν της επιστήμης και των γνώσεων, άς επαγγέλεται, ανάγκη να ήνε κά-
τοχος και της παιδαγωγικής τέχνης θεωρία τε και πράξει18· διότι δεν είνε η παι-
δαγωγική θεωρία τις μόνον αρχών και γνώσεων εις όλον τι σύστημα συνηνω-
μένων, αλλά και πολυειδώς και πολυτρόπως κατ’ εκείνας ποικιλλομένη πράξις, 
ζωήν επιδιώκουσα πνευματικήν…» (Ξανθόπουλος, 1873, σ. 125) και ζητά να 
ιδρυθεί έδρα Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο: «…Διαπλάσσεται δε τοιούτος 
διδάσκαλος, εάν εκτραφείς εκ παίδων εν ευσεβεία και χρηστότητι ευδοκίμως εκ-
παιδευθή ο μεν δημοτικού σχολείου μέλλων διδάσκαλος εν ιδίω διδασκαλείω, 
οίον οφείλει η πολιτεία ν’ ανιδρύση ως οίον τε επί βάσεων υγιεστέρων, αν κή-
δεται εαυτής και αν πέποιθεν ότι οι διδάσκαλοι δεν φυτρώνουν, αλλά μορφώ-
νονται, ο δε των σχολείων και γυμνασίων και εν πανεπιστημείω, πλήν άλλων 
ειδικών μαθημάτων ής ησπάτο επιστήμης ακροώμενος μάλα συντόνως και ψυ-
χολογίαν και όλην φιλοσοφίαν και παιδαγωγίαν δε, ής ανάγκη εις το μέλλον να 
νομοθετηθή έδρα. Πλήν τούτων πρέπει ο διδάσκαλος και έπειτα να έχη ιδίαν 
μελέτην είπερ τινός άλλου και φιλοσοφικών συγγραμμάτων, των μεν αρχαίων 
μάλιστα του Πλάτωνος και Αριστοτέλους, των δε νεωτέρων μάλιστα Γερμανών 
ψυχολόγων και παιδαγωγών…» (Ξανθόπουλος, 1873, σ. 127).

Από το παράθεμα γίνεται εμφανές ότι ο Κ. Ξανθόπουλος εντοπίζει κενά σε 
τρεις βασικούς άξονες της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών: 
την ψυχολογία, τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική, και θεωρεί απαραίτητη τη 
διδασκαλία των μαθημάτων αυτών στο πλαίσιο τόσο του πανεπιστημιακού 
προγράμματος σπουδών, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο μόρφωσης 
των υποψηφίων εκπαιδευτικών (να νομοθετηθή έδρα) όσο και σε επίπεδο αυ-
τομόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από την παρακολούθηση της εξέλιξης 
της παιδαγωγικής σκέψης και τη μελέτη σύγχρονών τους παιδαγωγικών, ψυ-
χολογικών και φιλοσοφικών συγγραμμάτων –κυρίως γερμανικών.

Το αίτημα βρίσκει μερική ανταπόκριση το ακαδημαϊκό έτος 1876-1877, 
όταν, στο χειμερινό εξάμηνο, η Γυμνασιακή Παιδαγωγική διδάσκεται ως αυ-
τοτελές γνωστικό αντικείμενο στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών από τον καθηγητή της Έδρας της Ελληνικής Φιλολογίας Ιωάννη Πα-
νταζίδη (1827-1900).19 Ο Ιωάννης Πανταζίδης καθηγητής του Πανεπιστημί-

17.  Από το 1864 έως το 1878 παιδαγωγική κατάρτιση δεν παρέχεται ούτε στους εκπαιδευτικούς 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς το Διδασκαλείο Αθηνών δεν λειτουργεί. Φούκας, 2014, 
σσ. 111-113. 
18.  Την υπογράμμιση κάνει ο ίδιος ο Κ. Ξανθόπουλος. 
19.  Ως προς την ημερομηνία γέννησης δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων. Ο Α. Ισηγόνης 
(1968, σ. 406) αναφέρει το 1827, ενώ ο Ι. Δέλλιος (1909, σσ. 273-277) περίπου το 1829. 
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ου Αθηνών από το 1875 (Φούκας, 2005, σσ. 138-159) μετά το πέρας των γυ-
μνασιακών του σπουδών φοιτά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ακολούθως παρακολουθεί μαθήματα φιλολογίας και παιδαγωγικής 
με δαπάνη της κοινότητας Σερρών για περ ισ σ ότερ ο  από  τ έσ σ ερα  έ τη 
στο  Gö t t i ngen  της  Γερμανίας (Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας 
του 1896, 1896, σ. 231), από όπου λαμβάνει και το διδακτορικό του δίπλωμα. 
Κατά την παραμονή του στη Γερμανία συμμετέχει στα Παιδαγωγικά Φροντι-
στήρια στο Erlangen υπό τη διεύθυνση του Johann Christoph Wilhelm Ludwig 
Döderlein (1791-1863), αλλά και στο Göttingen υπό τη διεύθυνση του Hermann 
Sauppe (1809-1893) (Πανταζίδης, 1889, σσ. ιγ΄-ιδ΄). Οι σπουδές του στη Γερ-
μανία20 κατευθύνουν τη σκέψη του στο να κατανοήσει τη σπουδαιότητα της 
παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και να ανησυχεί βλέποντας να 
επικρατεί στα Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια «αμεθοδία και αναρχία και 
προς τα παιδαγωγικά αδιαφορία» (Πανταζίδης, 1889, σ. ιδ΄). Κύριος σκοπός 
του είναι να εισαγάγει ανάλογα και στην Ελλάδα τη γερμανική παιδαγωγική 
σκέψη και πρακτική. Στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ακολουθεί τα γερ-
μανικά εκπαιδευτικά πρότυπα, για τα οποία τρέφει βαθιά εκτίμηση. Σχετικά 
με τη διδασκαλία των παιδαγωγικών μαθημάτων αναφέρει: «Προς τον σκοπόν 
τούτον βλέπομεν ότι εν Γερμανία, όπου τα της δημοσίας εκπαιδεύσεως έχουσι 
κράτιστα, ου μόνον γενικά περί παιδαγωγίας μαθήματα διδάσκονται εν τη φιλο-
σοφική σχολή του πανεπιστημίου, αλλά και ιδιαίτερα περί της εν τοις γυμνασί-
οις παιδαγωγίας και διδασκαλίας (Gymnasialpädagogik)· έτι δε και φροντιστή-
ρια υπάρχουσι πλήν των φιλολογικών και παιδαγωγικά, εν οίς μόνον περί την 
γυμνασιακήν παιδαγωγίαν και διδακτικήν γίνεται όλη η σπουδή, και ασκήσεις 
διδακτικαί είτε εν αυτοίς τοις φροντιστηρίοις, είτε εν τισι των δημοσίων εκπαι-
δευτηρίων προς όσον ένεστι τελειοτέραν θεωρητικήν τε και πρακτικήν διάπλα-
σιν των διδασκάλων…» (Πανταζίδης, 1889, σ. ιζ΄). 

Ο Ι. Πανταζίδης σχεδόν αμέσως εντάσσει στο πρόγραμμα μαθημάτων του 
αντικείμενο σχετικό με την παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών.21 Πρόκει-

20. «Επειδή δε ήδη κατά τας εν Γερμανία σπουδάς είχον στρέψη την προσοχήν μου εις τα παιδαγωγικά, 
προτραπείς υπό του εκεί αποθανόντος φίλου μου Ι. Πατάκη, και είχον μετάσχη των παιδαγωγικών 
φροντιστηρίων, του τε εν Ερλάγγη υπό την διεύθυνσιν του Λ. Δαίδερλαϊν, γυμνασιάρχου άμα και 
καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω, και του εν Γοττίγγη, διευθυνομένου υπό του καθηγητού Ερμ. 
Σάουππε, επί πολλά έτη διατελέσαντος γυμνασιάρχου εν Βάϊμαρ, και είχον ήδη εν χειρογράφω 
αναγνώση την του Φ. Ναίγελσβαχ γυμνασιακήν παιδαγωγικήν, την οποίαν εν τω πανεπιστημίω της 
Ερλάγγης παρέδιδε, πολύ δ’ επήνουν οι μαθηταί του, είχον από τότε κατανοήση την μεγίστην ανάγκην 
της παιδαγωγικής εκπαιδεύσεως των διδασκάλων». Πανταζίδης, 1889, σσ. ιγ΄-ιδ΄. 
21. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1876-77 διδάσκει το μάθημα 
«Περί γυμνασιακής παιδαγωγίας και διδασκαλίας» καθ’ ορισθησομένας ημέρας και 
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ται για τον πρώτο καθηγητή φιλολογίας που συνδυάζει τις φιλολογικές σπου-
δές με την παιδαγωγική κατάρτιση· είναι ο πρώτος κλασικός φιλόλογος του 
Πανεπιστημίου που συνειδητοποιεί ότι: «Οι μέλλοντες εν οιωδήποτε σχολείω 
να διδάσκωσι δεν αρκεί να έχωσι μόνον τας προς τα διδαχθησόμενα μαθήματα 
αναγκαίας επιστημονικάς γνώσεις, αλλ’ είνε απαραίτητος ανάγκη ν’ αποκτήσω-
σι και την τέχνην του διδάσκειν, να προπαιδευθώσι παιδαγωγικώς…» (Παντα-
ζίδης, 1889, σ. ιγ’). 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι προτάσεις του Ι. Πανταζίδη ανα-
φορικά με την κατάρτιση των ελλήνων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης 
αποτελούν νεωτερισμό, καθώς κυρίαρχη είναι η παλαιότερη –επίσης γερμα-
νική– αντίληψη, ότι στη μέση βαθμίδα αρκεί ο διδάσκων να γνωρίζει καλά το 
γνωστικό του αντικείμενο. 

Τα πρώτα βήματα του Ερβαρτιανισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η παιδαγωγική θεωρία του Johann Friedrich Herbart (1776-1841) και των 
«μαθητών» του, των ερβαρτιανών, (Reble, 20025, σσ. 364-373 και 401-405) 
αρχίζει να γίνεται γνωστή στο κράτος και στον εξωκρατικό ελληνισμό μετά την 
επιστροφή των πρώτων υποτρόφων του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων από τη Γερμανία22, ενισχύοντας αποφασιστικά το υψηλό 
κύρος των βασικών αρχών του ερβαρτιανισμού στην Ελλάδα (Μπίκος, 
1998, σσ. 76-79 και Δημαράς, 2013, σ. 62). Στην ελληνική ανώτατη 
εκπαίδευση οι παιδαγωγικές ιδέες του J. Fr. Herbart γίνονται γνωστές στο 
τελευταίο περίπου τέταρτο του 19ου αιώνα και εφαρμόζονται συστηματικά από 
τους καθηγητές Χρ. Παπαδόπουλο και Δ. Ζαγγογιάννη τόσο στα θεωρητικά 
τους μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών όσο και στο Παιδαγωγικό 
Φροντιστήριο, το οποίο λειτουργεί κατά τα πρότυπα των γερμανικών, αρχικά 
ως παράρτημα του Φιλολογικού και στη συνέχεια αυτόνομα (Φούκας, 2005, 
Φούκας, 2014 και Γαβρόγλου, Καραμανωλάκης, Μπάρκουλα, 2014). 

ώρας. Πρβλ. σχετικά στα Ωρολόγια Προγράμματα μαθημάτων του Ιωάννη Πανταζίδη 
τα χρόνια που δίδαξε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Φούκας, 
2005, σσ. 155-158.
22. Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής της συνδιδακτικής μεθόδου γίνεται το 1875-1876 από τον 
Σπ. Μωραΐτη στο «παιδαγωγείο» που είχε ιδρύσει ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων στην Αθήνα. Το 1876 ο Χ. Παπαμάρκου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Διδασκαλείου 
Θεσσαλονίκης και ο Π. Π. Οικονόμου τη διεύθυνση του πρότυπου δημοτικού σχολείου στη 
Θεσσαλονίκη. Βλ. ενδεικτικά Κοντονή, 1997, σσ. 121-122 και Φούκας, 2010, σσ. 38-57. 
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Ο Χρήστος Παπαδόπουλος (1835-1906) είναι ο δεύτερος –μετά τον Ι. Πα-
νταζίδη– καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών που συμπεριλαμβάνει στο 
πρόγραμμα μαθημάτων του τη διδασκαλία της Παιδαγωγικής. Έχει κάνει σπου-
δές στη Leipzig (Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896, 1896, σσ. 
231-232) με αντικείμενο τη φιλοσοφία, αλλά έχει έρθει σε επαφή και με τις 
παιδαγωγικές ιδέες των μαθητών του J. Fr. Herbart, και κυρίως του Tuiskon 
Ziller (1817-1882). To 1878 με απόφαση του υπουργού των Εκκλησιαστικών 
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Θεόδωρου Δηλιγιάννη (1824-1905) διορίζε-
ται υφηγητής της Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών ενώ παράλλη-
λα διευθύνει το επί νέων βάσεων ιδρυθέν Διδασκαλείο Αθηνών (1878-1880). 
Μόλις αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Διδασκαλείου αναχωρεί για τη Γερμανία 
προκειμένου να συμβουλευτεί τον T. Ziller αναφορικά με την οργάνωσή του. 
Ο T. Ziller τον συμβουλεύει να αναθέσει τη διεύθυνση του πρότυπου σχολεί-
ου στον Π. Π. Οικονόμου, πράγμα το οποίο γίνεται, παρά τις αντίθετες αξι-
ώσεις του Σπ. Μωραΐτη (Οικονόμου, 1932, σσ. 116-117). Το θερινό εξάμηνο 
του 1879 ο Χρήστος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει να διδάξει στη Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών Γενική Παιδαγωγική (Πανταζίδης, 1889, σ. ιζ΄ και Ζαγγογιάν-
νης, 1896, σ. 5), αξιοποιώντας, μάλιστα, το σύγγραμμα του τσεχοαυστριακού 
φιλοσόφου Gustav Adolf Lindner (1828-1887)23, το οποίο έχει μεταφράσει για 
τις διδακτικές ανάγκες του Διδασκαλείου Αθηνών. 

Ακολουθούν δύο ιδιαίτερα σημαντικές δεκαετίες για την ανάπτυξη της Παιδα-
γωγικής στην Ελλάδα, κατά τις οποίες ο «εκπαιδευτικός δανεισμός» είναι έντονος: 

Τη δεκαετία του 1880 με τον Otto Paul Martin Frick (1832-1892), διευθυντή 
των ιδρυμάτων Francke (βλ. ενδεικτικά Green, 2010, σσ. 205-207), οι διδακτι-
κές αρχές του J. F. Herbart και τα ειδολογικά στάδια του T. Ziller εισάγονται 
στη Μέση Εκπαίδευση της Γερμανίας. Το 1881, με πρότυπο το Seminarium 

23.  Το 1880 μεταφράζεται στα ελληνικά από τον Δημήτριο Ιωαννίδη-Ολύμπιο το έργο του G. A. 
Lindner Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας, το οποίο συνέβαλε στην εδραίωση της ερβαρτιανής 
ψυχολογίας στην Ελλάδα, καθώς ήταν το μοναδικό εγκεκριμένο εγχειρίδιο για τα γυμνάσια και 
τα διδασκαλεία. Βλ. αναλυτικότερα Καζολέα-Ταβουλάρη, 2002, σ. 54. Το δεύτερο βιβλίο του G. 
A. Lindner που μεταφράζεται είναι η Γενική Παιδαγωγική και Διδακτική, εγκεκριμένο και αυτό. 
Εύστοχα ο Αλ. Δημαράς (2013, σσ. 67-68, υποσημ. 64) παρατηρεί ότι ο Χ. Παπαμάρκου μιλά 
απαξιωτικά για το έργο του G. A. Lindner λόγω της αντιπαλότητας που έχει με τον μεταφραστή 
του, τον Χ. Παπαδόπουλο. Ο Χ. Παπαμάρκου σε λόγο που εκφωνεί στο Διδασκαλείο της 
Κέρκυρας το 1885 αναφέρει ότι: «Πάς Έλλην διδάσκαλος δυνάμενος και βουλόμενος να αναγνώση 
τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλην και τον Πλούταρχον δύναται να αποκτήση εκ της Παιδαγωγικής τας 
εις τον διδασκαλικόν αυτού βίον χρησίμους γνώσεις· εάν δε έχη και την δύναμιν και την θέλησιν 
και εν τω έργω αυτού τω διδασκαλικώ να εφαρμώση ταύτας, τότε ο τοιούτος δύναται να αποβή 
χρηστότατος της Ελληνίδος νεολαίας διδάσκαλος και χωρίς να γνωρίζη τα ονόματα του Fröbel, 
του Herbart, του Lindner και του Kehr…». Παπαμάρκου, 1885, σσ. ιγ΄-ιδ΄. 
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praeceptorum του August Hermann Francke (1663-1727) (Gorski, 2003, pp. 
108-111), ο O. Frick εισάγει την πρακτική εκπαίδευση για τους υποψηφίους 
εκπαιδευτικούς. Με βάση το υπόδειγμα αυτό δημιουργείται το 1897 στην Πρω-
σία το υποχρεωτικό για όλους τους εκπαιδευτικούς πρακτικό φροντιστηριακό 
έτος (Reble, 20025, σ. 404). 

Υπό το πρίσμα αυτό σε ό,τι αφορά τα ελληνικά εκπαιδευτικά ζητήματα, το 
1881 εγκρίνονται από το υπουργείο Παιδείας οι Στοιχειώδεις πρακτικαί οδηγίαι 
της διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις του γενικού επι-
θεωρητή Δ. Πετρίδη και η Διδασκαλική ή Σύντομοι Οδηγίαι περί της χρήσεως 
της νέας διδασκαλίας μεθόδου του Σπ. Μωραΐτη. Παράλληλα και άλλοι οπαδοί 
της ερβαρτιανής Παιδαγωγικής εκδίδουν εγχειρίδια, επιδιώκοντας να διαδώ-
σουν το νέο σύστημα.24 Στις 17 Απριλίου 1884 εκδίδεται Β.Δ. «Περί αποστολής 
υποτρόφων εις την Εσπερίαν προς σπουδήν της Παιδαγωγικής». Το διάταγμα 
αναφέρεται σε περαιτέρω σπουδές με αντικείμενο την παιδαγωγική επιστήμη 
στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντας –τουλάχιστον λεκτικά– ότι στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνονται οι πρώτες βάσεις και τίθεται σε γε-
νικές γραμμές ο σχετικός προβληματισμός. Ο αριθμός των υποτρόφων ορίζεται 
σε τρεις και τα απαιτούμενα προσόντα: «…να ήναι διδάκτωρ ή τουλάχιστον 
προλύτης του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής σχολής του Ημετέρου 
Πανεπιστημίου ή άλλου ισοτίμου» (Άρθρο 2). Οι υπότροφοι αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση μετά το πέρας των σπουδών τους στο εξωτερικό να στελεχώ-
σουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση κα-
ταβάλλουν στο υπουργείο το συνολικό ύψος της υποτροφίας τους (Άρθρο 4). 
Μοναδικός υποψήφιος είναι ο Δημήτριος Ζαγγογιάννης, ο οποίος μεταβαίνει 
στη Γερμανία «...προς σπουδήν της παιδαγωγικής εν πανεπιστημίοις και ειδι-
καίς σχολαίς...» (Φούκας, 2005, σσ. 112-114). Ο Δ. Ζαγγογιάννης παραμένει 
στη Γερμανία δυόμισι περίπου χρόνια και παρακολουθεί –σε τρία πανεπιστη-
μιακά κέντρα του ερβαρτιανισμού– πρώτα στην Jena, ύστερα στη Leipzig και 
τελευταία στη Halle κυρίως φιλοσοφικά και παιδαγωγικά μαθήματα.25 

Η δεκαετία του 1890 είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι γίνεται συστηματική 
συζήτηση αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη της παιδαγωγικής κατάρτισης 

24. Κατά τις δεκαετίες 1880 και 1890 εκδίδονται αρκετά συγγράμματα-εγχειρίδια από έλληνες 
παιδαγωγούς με στόχο τη διάχυση της ερβαρτιανής Παιδαγωγικής. Ενδεικτικά αναφέρω τους 
Αρ. Σπαθάκη, Μιλτ. Βρατσάνο, Χρ. Παπαδόπουλο, Στ. Ρώση, Δ. Ιωαννίδη-Ολύμπιο και Π. Π. 
Οικονόμου. Βλ. επίσης Κοντονή, 1997, σσ. 124-126. 
25. Στη Γερμανία παρακολούθησε μεταξύ άλλων τα μαθήματα των K. V. Stoy, W. Wundt, O. 
Frick. Στη Halle παρακολούθησε ασκήσεις Γυμνασιακής Παιδαγωγικής στο εκεί φροντιστήριο 
που διηύθυνε ο Ο. Frick. Πρβλ. Κατερέλου-Ζαπανιώτη, 1990, σ. 21. 
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ως βασικής παραμέτρου στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Το 
1891 ο Παναγιώτης Οικονόμου επαναλαμβάνει παλαιότερο αίτημα για ίδρυση 
Έδρας Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο συνοδεύει με πρό-
ταση για ίδρυση σχολείου όμοιου με τα σχολεία του Karl Volkmar Stoy (1815-
1885) στην Jena και του T. Ziller στη Leipzig, προκειμένου να χρησιμεύσουν 
για την πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαί-
δευσης. Προτείνει, μάλιστα, το ίδρυμα αυτό να συντηρείται είτε από το κράτος 
(κυβέρνηση) είτε από άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο ή η Επιστημονική 
Εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα («Πρακτικά της εν Αθήναις Επιστημονικής 
Εταιρείας», 1891, σσ. 649-650). Η συζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να ιδρυθεί 
με το Β.Δ. της 25ης Σεπτεμβρίου 1893 Παιδαγωγικό Φροντιστήριο, στη Φι-
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως παράρτημα του Φιλολογικού 
Φροντιστηρίου (Ευταξίας, 1899, σ. 16). Το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο στο-
χεύει: α) στη διδασκαλία της Γυμνασιακής Παιδαγωγικής, β) στη διδασκαλία 
ασκήσεων «περί την μεθοδικήν διδασκαλίαν των δύο αρχαίων γλωσσών, της 
Ιστορίας και Γεωγραφίας» και γ) στην «παραδειγματική διδασκαλία» σε Ελ-
ληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο (Άρθρα 4 και 5). 

Από τη σκοποθεσία αυτή προκύπτει, ως συμπέρασμα, η πρόθεση των ιθυνό-
ντων για τα εκπαιδευτικά πράγματα να συμπεριλάβουν, στο πλαίσιο του Παι-
δαγωγικού Φροντιστηρίου, τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική άσκηση 
των φιλολόγων αναφορικά με ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής. Πρόκει-
ται, ουσιαστικά, για την αναγνώριση της σημαντικότητας των παιδαγωγικών 
μαθημάτων από το επίσημο κράτος, εφόσον προβλέπεται ότι όσοι στο μέλλον 
θα ασκήσουν το διδασκαλικό επάγγελμα υποχρεούνται να αποδείξουν τη συμ-
μετοχή τους στο Φιλολογικό και Παιδαγωγικό Φροντιστήριο, το οποίο πιστο-
ποιεί, κατά έναν τρόπο, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους 
επάρκεια. Η ανάγκη να συνδεθεί η παιδαγωγική θεωρία με την εκπαιδευτική 
πράξη κατά τον χρόνο της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθιστά 
το ζήτημα της πρακτικής άσκησης πρωταρχικής σημασίας. Είναι η πρώτη επί-
σημη αναφορά στην αναγκαιότητα αυτοτελούς μέριμνας για παιδαγωγική κα-
τάρτιση των ελλήνων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης. 

Το 1896 ο Δ. Ζαγγογιάννης βάσει της πραγματείας του με τίτλο Παιδαγωγού-
σα διδασκαλία, ήτοι έννοια και ουσιωδέστατοι ταύτης απαιτήσεις εκλέγεται, με 
δημόσια δοκιμασία, υφηγητής της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών26 
ενώ, το 1899, συστήνεται Έδρα Παιδαγωγικής, την οποία καταλαμβάνει 

26. Σε συνεδρίασή της η Σχολή αναθέτει στον καθηγητή Χ. Παπαδόπουλο την εισηγητική έκθεση 
επί της διατριβής. Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων καθηγητών Φιλοσοφικής Σχολής, 6-3-1896, σ. 367. 
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ο ίδιος27 ύστερα από πρόταση της Φιλοσοφικής Σχολής (Πρακτικά Συ-
νεδριάσεων των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής, 8-5-1898, σ. 12). 
Ο Δ. Ζαγγογιάννης είναι ο πρώτος τακτικός καθηγητής της Γενικής και 
Γυμνασιακής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (1899-1901). Γεννιέται στη Λαμία το 1860, όπου και ολοκληρώνει 
τις γυμνασιακές του σπουδές. Το 1875 γράφεται στο Φιλολογικό Τμήμα 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο το 
1881 αναγορεύεται διδάκτωρ της Φιλολογίας. Στο Πανεπιστήμιο παρα-
κολουθεί μεταξύ άλλων τα μαθήματα του Ι. Πανταζίδη, τον οποίο θαυ-
μάζει28 αλλά δεν διστάζει να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του για την έως 
τότε παρεχόμενη παιδαγωγική κατάρτιση.29

Η παιδαγωγική θεωρία του Δ. Ζαγγογιάννη είναι εμφανώς επηρεασμένη από 
τη θεωρία της εξέλιξης, την ψυχολογική θεωρία της συμπεριφοράς, τις φιλο-
σοφικές αμφισβητήσεις του σχετικισμού και του υλισμού, καθώς και από τις 
αντίστοιχες παιδαγωγικές θεωρίες γνωστών την εποχή αυτή γερμανών παιδα-
γωγών, τους οποίους συχνά επικαλείται στα παιδαγωγικά του συγγράμματα.30 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος (Ζαγγογιάννης, 1901, σ. 86), στη Halle, 
στην Jena και στη Leipzig ασχολείται με τη Θεωρητική Παιδαγωγική, ενώ σε 
ό,τι αφορά στην Πρακτική Παιδαγωγική παρακολουθεί τα μαθήματα των K. 
V. Stoy, O. Frick και W. Wundt. Λαμβάνει ενεργό μέρος στις φροντιστηρια-
κές παιδαγωγικές ασκήσεις του Κ. V. Stoy και ιδιαίτερα του Ο. Frick, ο οποίος 
διευθύνει τον καιρό της παραμονής του Δ. Ζαγγογιάννη στη Γερμανία το Γυ-
μνασιακό Φροντιστήριο στη Halle. Όλο το διάστημα της παραμονής του στη 
Γερμανία έρχεται, βέβαια, σε επαφή και με άλλους παιδαγωγούς, όπως οι W. 
Rein, Ο. Willmann, F. W. Dörpfeld και Τ. Ziller. Στο παιδαγωγικό έργο του Δ. 
Ζαγγογιάννη διαφαίνεται τόσο η αναγνώριση της συμβολής του J. F. Herbart 

27. Υποψήφιοι για την έδρα της Παιδαγωγικής ήταν οι: Δημήτριος Ζαγγογιάννης και Παναγιώτης 
Π. Οικονόμου. Την εισηγητική έκθεση αναλαμβάνει να συντάξει ο Ι. Πανταζίδης, ο οποίος 
θεωρεί τη σωστή εφαρμογή των ερβαρτιανών αρχών ως απόδειξη επιστημονικής επάρκειας για 
τον υποψήφιο της έδρας. Βλ. Νικολοπούλου, 2014, σσ. 65-66. 
28. Ο Δ. Ζαγγογιάννης (1900, σ. 179) στον εναρκτήριο λόγο του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα 
χρησιμοποιήσει τη φράση: «...ο σεβαστός ημών διδάσκαλος...» αναφερόμενος στον Ι. Πανταζίδη 
δείχνοντας με τον τρόπο αυτό «επιστημονική ευσέβεια» στο πρόσωπο του δασκάλου του. Βλ. 
αναλυτικότερα Κιμουρτζής, 2004, σ. 394. 
29. «...τοσαύτη μόνον διδασκαλία δεν είνε αρκετή προς παιδαγωγικήν μόρφωσιν...». Ζαγγογιάννης, 
1896, σ. 5.
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νεοερβαρτιανούς O. Frick και W. Rein. 
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στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης όσο και η αποδοχή νεωτεριστικών 
απόψεων, τις οποίες ερανίζεται από τους μαθητές του γερμανού παιδαγωγού.

Με το Β.Δ., τέλος, της 23ης Νοεμβρίου 1899 «Περί ιδρύσεως παιδαγωγι-
κού φροντιστηρίου προς πρακτικήν παιδαγωγικήν και διδακτικήν άσκησιν των 
υποψηφίων λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως» ως έδρα του Παιδαγωγικού 
Φροντιστηρίου ορίζεται το Β΄ Γυμνάσιο Αθηνών και το Δ΄ Ελληνικό Σχολείο 
Αθηνών (Άρθρο 1) και διευθυντής του ο εκάστοτε Καθηγητής της «Γενικής 
και Γυμνασιακής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας» του Πανεπιστημίου (Άρ-
θρο 2) (Βαμπάς, 1901, σ. 81).

Επιλογικά 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η καταλυτική επίδραση του γερμανικού 
χώρου –λόγω παρόμοιων εθνικών ανησυχιών– στην εισαγωγή και στη 
διαμόρφωση της παιδαγωγικής θεωρίας και επιστήμης στην Ελλάδα κατά τον 19ο 
αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία και συμβολή του Ι. Πανταζίδη, ο 
οποίος έρχεται σε «ρήξη» με την παραδοσιακή και αναποτελεσματική αντίληψη 
για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την οποία «καλός» 
εκπαιδευτικός είναι εκείνος που κατέχει μόνον γνώσεις (εγκυκλοπαιδισμός). 
Σημαντική ασφαλώς παραμένει και η συμβολή του Χ. Παπαδόπουλου, ο οποίος 
σε ό,τι αφορά στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ του 
νεοανθρωπιστή Ι. Πανταζίδη και του συστηματικά ερβαρτιανού Δ. Ζαγγογιάννη, 
ο οποίος αποτελεί και τον πρώτο καθηγητή της Έδρας της Παιδαγωγικής τον 19ο 
αιώνα, παρά τη βραχύβια σταδιοδρομία του (1899-1901). Με την απόλυση του 
Δ. Ζαγγογιάννη (το 1901) η Παιδαγωγική περιθωριοποιείται και επανέρχεται 
στο προσκήνιο με την ίδρυση του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης (1910) 
και τον καθηγητή Νικόλαο Εξαρχόπουλο (1874-1960), ο οποίος αναλαμβάνει 
και την έδρα της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (1912-1918, 
1920-1940, 1946-1949) (Νικολοπούλου, 2014, σσ. 101-257).

Η όσμωση της Φιλοσοφίας με την Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
–αποτέλεσμα του «δανεισμού» ευρωπαϊκών προτύπων– αποδεικνύει προσπά-
θειες υιοθέτησης νεωτεριστικών χαρακτηριστικών. Η Παιδαγωγική αρχίζει να 
προσδιορίζεται, πλέον, όχι με βάση την εκμάθηση ξηρών μεθόδων διδασκα-
λίας (έμφαση στο δίπολο αλληλοδιδακτική ή συνδιδακτική), αλλά ως μια επι-
στήμη που εκπορεύεται, ύστερα από ώριμη σκέψη, και προορίζεται να είναι 
«ο απόγονος» της Φιλοσοφίας. Το επιστημονικό κύρος, βέβαια, με το οποίο 
περιβάλλεται η Παιδαγωγική συνδέεται με την προσπάθεια να προαχθεί σε δι-
δασκόμενο αντικείμενο στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αρχικά, και σχετίζεται, ειδικότερα, με το αίτημα για ίδρυση αντίστοιχης Έδρας 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

161Νεοανθρωπισμός, Ερβαρτιανισμός, Παιδαγωγική: Μία γενεαλογία
του εκπαιδευτικού δανεισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα

και, γενικότερα, για παροχή παιδαγωγικής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Ο περιορισμένος αριθμός των Εδρών, 
ασφαλώς, και η «μονομέρεια» των προσώπων και των επιδράσεων, δεν επιτρέ-
πουν τίποτα περισσότερο από την προσφορά περιορισμένων πανεπιστημιακών 
παραδόσεων και ορισμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά την περίοδο που 
μελετούμε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των πρωτεργατών. 

Ο προσανατολισμός της Παιδαγωγικής στις αρχές του J. F. Herbart και 
των «μαθητών» του τόσο με τη μετάφραση σχετικών συγγραμμάτων όσο και 
με την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαχέεται και κυριαρ-
χεί. Είναι η εποχή όπου η γερμανική σκέψη και οι απόψεις των ερβαρτιανών 
μεταφέρονται αυτούσιες ή «μετακενώνονται» στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Η Γερμανία, άλλωστε, αποτελεί τον βασικό πυρήνα από τον 
οποίο διοχετεύονται οι παιδαγωγικές ιδέες στην Ελλάδα τόσο τον 19ο αιώνα 
όσο και στις αρχές του 20ού. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός 
ότι το 1911 μόνο στο πανεπιστημιακό Διδασκαλείο της Jena φοιτούν συνολι-
κά 30 Έλληνες. Αυτή η κυριαρχία διαρκεί περίπου πενήντα χρόνια και αρχί-
ζει να «διαρρηγνύεται» στη δεκαετία του 1930, από έλληνες παιδαγωγούς, οι 
οποίοι σπουδάζουν πάλι στον γερμανικό χώρο (Αλ. Δελμούζος, Δ. Γληνός, Μ. 
Παπαμαύρου, Θ. Κάστανος, Μ. Κουντουράς, Ρ. Ιμβριώτη), τις αρχές του Σχο-
λείου Εργασίας, αυτή τη φορά, δεχόμενοι επιδράσεις από τους G. Kerschen-
steiner, H. Gaudig, H. Lietz κ.ά. Οι ιδέες του J. F. Herbart έχουν, βέβαια, προ 
πολλού αμφισβητηθεί και εγκαταλειφθεί τόσο στον αγγλοσαξωνικό όσο και 
στον γερμανόφωνο χώρο. Στην Ελλάδα, ωστόσο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, 
ο ερβαρτιανισμός παραμένει κυρίαρχος, ενώ τα στοιχεία της νεωτερικότητας 
εισάγονται, μέσω των οπαδών του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, με αργούς 
ρυθμούς (γλωσσικό ζήτημα, «επεισόδια», διώξεις) στην ελληνική εκπαίδευ-
ση. Η πορεία της Παιδαγωγικής, όμως, στον 20ό αιώνα και ο «εκπαιδευτικός 
δανεισμός», στην Ελλάδα και διεθνώς, είναι ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης 
μελέτης και ξεπερνά τα όρια και τους περιορισμούς της παρούσας εργασίας.
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Abstract 

This paper considering the broader framework for the diffusion of ideas and 
the fact that from the moment of ‘acquaintance’ with an educational system or 
with pedagogical ideas, some people promote and some people resist transfor-
mation, it attempts to answer the questions why, how and by whom pedagogy 
is influenced as a theory and science in Greece during the 19th century. In par-
ticular, aims to explore, through their persons, their texts and their activities, 
the effects of pedagogy on the Faculty of Philosophy of Athens’ University. 
The research highlights two dominant trends: neo-humanism and Herbartan-
ism, with supportive by professors of the Athens’ Faculty of Philosophy who 
studying abroad –especially in Germany– and coming into contact with the 
corresponding European pedagogical movements.
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Ρήσεις και αντιρρήσεις περί του «ελιτιστικού» 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα των ελληνικών 

Πειραματικών Σχολείων: Εμπειρική διερεύνηση

Ιωάννης Φύκαρης

1. Εισαγωγή

Τα Πειραματικά Σχολεία εμφανίζονται στα τέλη του 19ου αιώνα και προέκυψαν 
από την τάση επιστημονικοποίησης της εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, 
που συντελείται έντονα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το διασημότερο 
Πειραματικό Σχολείο είναι του John Dewey που ιδρύθηκε στο πανεπιστήμιο 
του Σικάγο το 1896 και το οποίο υπαγόταν στα Τμήματα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Στο σχολείο 
αυτό γινόταν παρουσίαση, έλεγχος, δοκιμές και κριτικές αναφορές σε ζητήματα 
Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας. Σταδιακά και άλλα πανεπιστήμια 
προχώρησαν στην ίδρυση Πειραματικών σχολείων προς εξυπηρέτηση ίδιων 
σκοπών με το Πειραματικό σχολείο του Σικάγο. Σε όλα αυτά τα σχολεία το 
εκπαιδευτικό προσωπικό επιλεγόταν με συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τους σκοπούς λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου σχολείου 
(Γκικόπουλος, 1991: 3806-3807).

Τη γενικότερη διεθνή τάση ακολούθησε στην ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο 
ιδρύει Πειραματικό σχολείο το 1929 με τον νόμο 4376/1929. Το σχολείο αυτό 
περιελάμβανε ένα μονοθέσιο Δημοτικό σχολείο, ένα εξαθέσιο Δημοτικό σχο-
λείο κι ένα εξατάξιο Γυμνάσιο. Ακολούθησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύει το δικό του Πειραματικό Σχολείο το εκπαιδευ-
τικό έτος 1934-1935, το οποίο εξέφραζε το πνεύμα του εκπαιδευτικού δημο-
τικισμού της περιόδου εκείνης. Ακολούθως Πειραματικό σχολείο ίδρυσε το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Γκικόπουλος, 1991: 3806-3807). 

Διαχρονικά για τα Πειραματικά σχολεία υπήρξε ενθουσιασμός αλλά και 
αντίλογος σχετικά με τον ρόλο τους και τη σκοπιμότητα ύπαρξής τους κυρί-
ως όσον αφορά τα ερωτήματα εάν και σε ποιο βαθμό προάγουν την επιστήμη, 
εάν και σε ποιον βαθμό ανταποκρίνονται στις προτεινόμενες θεωρίες εκπαί-
δευσης εκπαιδευτικών, αλλά και εάν τελικά τα Πειραματικά σχολεία ενέχουν 
μια ιδανική εικόνα της εκπαίδευσης η οποία στην πράξη δεν υφίσταται. Αυτός 
ο αντίλογος αναπτύσσεται και σήμερα με το επιχείρημα ότι τα σχολεία αυτά 
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είναι ελιτιστικού χαρακτήρα και δεν αντικατοπτρίζουν τη γενική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Ωστόσο επί του αντιλόγου αυτού αναπτύχθηκαν ενστάσεις 
και διαφοροποιήσεις που εστίασε κυρίως σε πορίσματα ερευνών, όπου κατα-
δεικνύεται ότι τα Πειραματικά σχολεία αποτελούν ένα ζωτικό και αναπόσπα-
στο τμήμα των ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών επιτελώντας σημαντι-
κό έργο (Turney, 1985). 

Το έργο αυτό εντοπίζεται στην παροχή ενός περιβάλλοντος παιδαγωγικών 
και διδακτικών ευκαιριών τόσο για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όσο και 
για τους ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και τους ερευνητές ζητημάτων παιδα-
γωγικής, διδακτικής, ψυχολογίας κοινωνιολογίας για ανάπτυξη σχετικών με-
λετών, εφαρμογών και ελεγχόμενων δοκιμών. 

Τη δυναμική αυτή των Πειραματικών σχολείων στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα αναγνώρισε ο νόμος πλαίσιο για την εκπαίδευση 1566/1985, στο 
άρθρο 31 του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης  και λειτουργίας Πειρα-
ματικών σχολείων για παιδαγωγική και διδακτική πρακτική άσκηση, αλλά και πει-
ραματική εφαρμογή νέων αρχών και μεθόδων. Για το σκοπό αυτό με το άρθρο 91 
του ίδιου νόμου τα έως τότε λειτουργούντα πρότυπα σχολεία μετονομάστηκαν σε 
Πειραματικά για την επίτευξη της εξυπηρέτησης των προαναφερθέντων σκοπών.  

Συνεπώς από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι τα Πειραματικά σχολεία 
ιδρύθηκαν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένου επιστημονικούς παιδαγωγι-
κούς και διδακτικούς σκοπούς σε ένα πλαίσιο δημιουργικού επιστημονικού 
ελέγχου και οργάνωσης, χωρίς διακρίσεις ή εστίαση σε συγκεκριμένες κοινω-
νικές ομάδες. Αντίθετα εστιάζουν σε όλο το εύρος κοινωνικής εκπροσώπησης 
που εξελικτικά μπορεί να λάβει ακόμη ευρύτερες διαστάσεις εξαιτίας των εκά-
στοτε προκυπτόντων επιστημονικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και κοινω-
νικών αλλαγών και αναγκών και ερωτημάτων.

2. Αποσαφήνιση όρων

2.1 Σκοπός και παιδαγωγική λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων

Με τον νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τεύχος Α΄/24-5-2011) και ειδικότερα στο 
Κεφάλαιο Γ΄ «Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων», άρθρο 36, ορίζεται ο σκοπός των Προτύπων Πειραματικών 
Σχολείων, σύμφωνα με τον οποίο τα συγκεκριμένα σχολεία συμβάλλουν:

«Στην προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με 
τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ, στη διδακτική των επιμέρους γνω-
στικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, 
διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 
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Επιπλέον, συμβάλλουν στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
των Τμημάτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, καθώς και των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντί-
στοιχες Σχολές και Τμήματα, αλλά και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας σε συνεργασία με τα ΑΕΙ.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν την προαγωγή της δημιουργικότητας, της καινο-
τομίας… μέσω της πειραματικής εφαρμογής προγραμμάτων σπουδών, αναλυ-
τικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, καινοτόμων διδακτικών πρα-
κτικών και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων 
και, ακόμη, νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου».

Η σημαντικότητα του παιδαγωγικού έργου των Πειραματικών Σχολείων 
ενισχύεται και στην Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία (υπό την 
προεδρεία του νυν υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρό-
γλου), στην οποία τονίζεται ότι είναι σημαντική η προσφορά των πειραματι-
κών σχολείων στην εκπαίδευση, στην επιστήμη και την κοινωνία, μέσω της 
διεξαγωγής σε αυτά πειραματικών εφαρμογών, καινοτόμων μεθόδων, πρακτι-
κών διδασκαλίας και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, της 
διεξαγωγής παραδειγματικών διδασκαλιών και σεμιναρίων σε υποψηφίους, 
νεοδιοριζόμενους, αλλά και έμπειρους εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, επιδιώκουν και υλοποιούν τη συμμετοχή σε καινοτόμα επιστη-
μονικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα και σε προ-
γράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών, επισκέψεων και αδελφοποιήσεων με 
σχολεία του εσωτερικού και του εξωτερικού. Διοργανώνουν, επίσης, εκπαι-
δευτικούς ομίλους ποικίλων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών θεμάτων.

Γενικότερα, το Πειραματικό Σχολείο έχει ως κύριο σκοπό τον δομημένο 
και επιστημονικά τεκμηριωμένο παιδαγωγικό και διδακτικό πειραματισμό, 
προκειμένου να επιτύχει τη διάχυση νέων ιδεών και στα υπόλοιπα σχολεία. Ο 
σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσω συγκεκριμένης οργάνωσης της λειτουργικό-
τητάς τους, που κατά βάση έγκειται στα ακόλουθα:

1) Τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία έχουν διαχρονικά σταθερό αριθμό 
μαθητικού δυναμικού, ο οποίος για την περίπτωση των Πειραματικών Δημοτι-
κών Σχολείων Ιωαννίνων ανέρχεται στον αριθμό των τριακοσίων (300) μαθη-
τών (αναλογούν από εκατόν πενήντα (150) μαθητές ισόποσα κατανεμημένοι 
στις τάξεις των δυο (2) Εξαθεσίων (6/θ) Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων 
Ιωαννίνων, αλλά και σε ισομερή κατανομή, σε επίπεδο φύλου, σε κάθε τάξη).

2) Το μαθητικό δυναμικό των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων προκύπτει 
σύμφωνα με τον νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τεύχος Α΄/24-5-2011, άρθρο 44, 
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παράγραφος 3), ο οποίος βρίσκεται εν ισχύ, μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, 
καθ΄ ολοκληρίαν για τους μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και 
για όποιες κενές θέσεις πιθανόν προκύπτουν στις υπόλοιπες τάξεις. 

3) Συνεπώς το μαθητικό δυναμικό των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων 
δεν προέρχεται από συγκεκριμένη όμορη του σχολείου γεωγραφική περιοχή, ανά-
λογα με τον τόπο διαμονής των μαθητών, αλλά δικαίωμα και δυνατότητα συμμε-
τοχής και επιλογής έχουν όλα τα παιδιά της πόλεως των Ιωαννίνων, ανεξάρτητα 
από τη γεωγραφική οριοθέτηση του τόπου κατοικίας (νόμος 3966/2011 ΦΕΚ 118, 
τεύχος Α΄/24-5-2011, άρθρο 44, παράγραφος 9). Το κριτήριο, επομένως, επιλο-
γής των μαθητών που θα φοιτήσουν στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαν-
νίνων είναι της απολύτου διαφανούς διαδικασίας και της δημόσιας κλήρωσης.

2.2 «Αποσαφήνιση του όρου «ελίτ»

Όσον αφορά τον όρο «ελίτ» αρχικώς επισημαίνεται ότι πρωτοχρησιμοποιήθηκε 
από τον Ιταλό κοινωνιολόγο Pareto, ο οποίος αναφέρθηκε στην «ελίτ» των 
κυβερνώντων και στη «μάζα» των κυβερνομένων (Βρύζας, 1989: 1782). 

Με τον όρο «ελίτ» υποδηλώνονται τα άτομα που αποτελούν το ανώτερο 
ή το εκλεκτότερο υποσύνολο μιας ομάδας, τάξης η κοινωνίας. Το υποσύνολο 
αυτό κατέχει ανώτερες οικονομικές, πολιτικές, επιστημονικές θέσεις. Για τον 
Pareto  η ελίτ δεν είναι ομοιογενής ομάδα, ενώ σύμφωνα με τον Bottomore η 
διάκριση μεταξύ ολίγων εκλεκτών και των λοιπών πολλών είναι αστικής ιδε-
ολογικής αντίληψης (Βρύζας, 1989: 1782).

Σε επίπεδο προσαρμογής των ανωτέρω στην κοινωνική δομή του σχολείου, 
αλλά και τη διαμόρφωση του προφίλ του γίνεται λόγος για τη σχολική κουλ-
τούρα, η οποία εκφράζεται ως ένα πλαίσιο κανόνων και αξιών, πεποιθήσε-
ων και παραδόσεων που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου (Phillips, 
2007). Αφορά δε το σύνολο των δραστηριοτήτων και των αλληλεπιδράσεων 
των μετεχόντων στην εκάστοτε σχολική κοινότητα, που συμβάλλουν στη δι-
αμόρφωση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αυτά σκέπτονται, αισθάνονται, 
δρουν και αλληλενεργούν εντός του σχολικού πλαισίου, δημιουργώντας δε-
σμούς διασύνδεσης μεταξύ τους. Το είδος των δεσμών και των σχέσεων που 
αναπτύσσονται χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και ιδιότυπη δόμηση και 
συγκρότηση, με συνέπεια να καθιστούν κάθε σχολική μονάδα ιδιαίτερης κουλ-
τούρας (Peterson, & Deal, 1998).

Συνεπώς το προκύπτον ερώτημα είναι εάν και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε 
να θεωρηθούν τα Πειραματικά Σχολεία ως σχολεία ελίτ. Δηλαδή ως σχολεία 
που δέχονται μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από κοινωνικό υπόβα-
θρο που χαρακτηρίζεται ως «ανώτερο κοινωνικό επίπεδο». 
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3. Προβληματική και μεθοδολογία της έρευνας

Κύριο ερευνητικό ερώτημα αποτελεί το εάν και σε ποιο βαθμό τα Πειραματικά 
σχολεία αποτελούν σχολεία «ελίτ», με βάση την οριοθέτηση και τον 
προσδιορισμό που διατυπώθηκε ανωτέρω. Ο χαρακτηρισμός των Πειραματικών 
σχολείων ως σχολείων «ελίτ» καλλιεργήθηκε ως εκπαιδευτικό αφήγημα, αλλά 
και ως ιδεολογική ή ιδεολογιστική θεώρηση εξισωτισμού της δομικής βάσης 
του ελληνικού σχολικού δικτύου. Στηρίχθηκε, επίσης, σε μια θεώρηση ότι τα 
Πειραματικά σχολεία οδηγούν σε διαχωρισμούς τους μαθητές της ελληνικής 
κοινωνίας και κατ’ επέκταση των κοινωνικών επιπέδων, προς όφελος ορισμένων 
που εκ οικογενειακής προελεύσεως κατέχουν μια ανώτερη κοινωνική θέση, 
κυρίως στον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και οικονομικό παράγοντα.

Ωστόσο, η ανωτέρω άποψη είναι θεωρητική βάσης και στηρίζεται αφενός 
στην ονομασία και τον χαρακτηρισμό των σχολείων αυτών ως «Πειραματικών». 
Αφετέρου στηρίζεται στην ύπαρξη ορισμένων λειτουργικών διαφοροποιήσεων 
στη λειτουργικότητά τους, παρά το ότι σε επίπεδο Αναλυτικών Προγραμμά-
των και σχολικών εγχειριδίων ακολουθούν τα ισχύοντα για κάθε άλλο ελληνι-
κό σχολείο. Οι λειτουργικές διαφοροποιήσει των Πειραματικών σχολείων σε 
επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως είναι οι «όμιλοι δραστηριοτή-
των», η δυνατότητα επιλογής ενός σχολικού εγχειριδίου ως παράλληλου με τα 
ισχύοντα σε κάθε άλλο σχολείου, η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων 
σε συνεργασία με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της περιοχής έδρας των Πειρα-
ματικών σχολείων- κάτι που μπορεί να συντελείται και σε οποιοδήποτε άλλο 
σχολείο, αλλά στην περίπτωση των Πειραματικών σχολείων είναι δυνατόν να 
γίνεται αμεσότερα και συστηματικότερα. Επιπροσθέτως το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό των Πειραματικών σχολείων είναι υψηλών τυπικών και ακαδημαϊκών 
προσόντων, που μοριοδοτούνται ανάλογα. Επίσης το εκπαιδευτικό προσωπικό 
των Πειραματικών σχολείων επιλέγεται για μια πενταετία από θεσμοθετημένη 
επιτροπή και κατόπιν αξιολόγησης και θετικής κρίσης μπορεί να ανανεωθεί η 
θητεία στο Πειραματικό σχολείο για μια ακόμη πενταετία.

Επί των ανωτέρω διαφοροποιήσεων, που προτάσσονται για την εδραίωση 
της άποψης όσων χαρακτηρίζουν τα Πειραματικά σχολεία ως σχολεία «ελίτ» 
κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα εξής:

• Τα Πειραματικά σχολεία αποτελούν σχολείου δημόσιου χαρακτήρα 
αντιστοίχως εντασσόμενα στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

• Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε αυτά ανήκουν στην κατηγορία εργα-
σιακού καθεστώτος των μόνιμων εκπαιδευτικών και μερικώς- ανάλογα 
με τις προκύπτουσες έκτακτες ανάγκες- στο εργασιακό καθεστώς των 
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«αναπληρωτών εκπαιδευτικών». Σε κάθε περίπτωση όλο το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με ταις προβλεπόμενες και ισχύ-
ουσες διατάξεις σχετικών νόμων και νομοθετικών ρυθμίσεων.

• Στα Πειραματικά σχολεία ακολουθούντα επί της βάσεως λειτουργικό-
τητάς τους τα όσα προβλέπονται και για τα υπόλοιπα σχολεία της ελ-
ληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Οι μαθητές που φοιτούν στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία εντάσσο-
νται σε αυτά κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και σε ανοικτή διαδικασία, 
η οποία σύμφωνα με τον νόμο 3966/2011 διενεργείται από τους ίδιους 
τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα τέκνα τους να φοιτή-
σουν στα σχολεία αυτά, με την επίβλεψη της διαδικασίας από το εκά-
στοτε Επιστημονικό και Εποπτικό Συμβούλιο των Πειραματικών Δη-
μοτικών Σχολείων. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει οποια-
δήποτε παιδί οποιασδήποτε οικογένειας. 

Επ’ αυτού έχει αναπτυχθεί ένας ακαδημαϊκός αντίλογος θεωρητικής βάσης 
ότι η κλήρωση και η συμμετοχή οποιουδήποτε μαθητής σε αυτήν είναι μια νε-
οφιλελεύθερη αντίληψη φαινομενικής κοινωνικής ισότητας, μέσω μιας φαινο-
μενικής ισότητας ευκαιριών, Αυτό έγκειται στο ότι οι γονείς που εντάσσονται 
στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα είτε από άγνοια είτε από αίσθημα μειονεξί-
ας  είτε μειωμένου εκπαιδευτικού κινήτρου δεν θα προβούν σε ενέργεια έντα-
ξης του παιδιού τους στη διαδικασία κλήρωσης για φοίτηση στα Πειραματικά 
Δημοτικά σχολεία. 

Η άποψη αυτή υπάρχει αλλά δεν επαληθεύεται από κανένα έγκυρο  ερευ-
νητικό πόρισμα. Κινείται περισσότερο ή μάλλον στη λογική του ενδεχόμενου 
και όχι του αποδεικτικά βεβαιωμένου. Για τη ένταξη και φοίτηση στα Πειρα-
ματικά Γυμνάσια διενεργούνται σχετικές εξετάσεις, όπου μπορούν να συμμε-
τάσχουν όσοι μαθητές και όσες μαθήτριες το επιθυμούν ανεξάρτητα του Δη-
μοτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν. Και για την περίπτωση των Πειραμα-
τικών Γυμνασίων αναπτύσσονται ο ίδιος ακαδημαϊκός θεωρητικός αντίλογος 
που αναφέρθηκε και για τα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία, αλλά αντιστοίχως 
υπάρχει και η αντίστοιχη με τα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία αντίκρουση.

• Αντίστοιχου τύπου σχολεία υπάρχουν και διεθνώς, τα οποία χαρακτη-
ρίζονται ως «experimental schools» ή «laboratory schools».

3.1 Μεθοδολογία έρευνας

Προκειμένου να διερευνηθεί το ερώτημα της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε 
η μέθοδος της «Μελέτης περίπτωσης», με μονάδα έρευνας τα Πειραματικά 
Δημοτικά σχολεία Ιωαννίνων. Η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος αν και δεν 
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συμβάλλει στην εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων μπορεί να προσφέρει 
πρωτογενή δεδομένα που προσδιορίζουν την προς μελέτη ερευνητική τάση 
(Cohen,  Manion, & Morrison, 2008).

Για τους σκοπούς της παρούσης έρευνας αξιοποιείται και η συγκριτική μέ-
θοδος προκειμένου να διερευνηθούν και να συνδυαστούν τα δεδομένα που 
προκύπτουν από τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων με λοιπά σχο-
λεία της πόλεως των Ιωαννίνων. Ειδικότερα και προκειμένου να υπάρξει κοινή 
βάση δεδομένων σύγκρισης επιλέχθηκε με βάση τη διαδικασία της στατιστικής 
τυχαιότητας (κλήρωση) ανά περιοχή (κέντρο, ανατολικά, δυτικά) της πόλεως 
των Ιωαννίνων δείγμα σχολείων σε ποσοστό 15% του συνόλου των αστικών 
σχολείων της πόλεως Ιωαννίνων. Με αυτό τον τρόπο επιλέχθηκαν συνολικά 
τρία (3) δημόσια Δημοτικά σχολεία από συνολικό αριθμός είκοσι (20) Δημο-
τικών σχολείων. Το ποσοστό του δείγματος αποτελεί ένα επαρκές στατιστικό 
δείγμα (Cohen,  Manion, & Morrison, 2008).

Η διερεύνηση εστίασε στον κοινωνικό παράγοντα που αναφέρεται στο 
επάγγελμα του πατέρα των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών στα σχολεία 
μελέτης. Η εστίαση στον συγκεκριμένο παράγοντα δεν είναι τυχαία ούτε αυ-
θαίρετη Σύμφωνα με τον Κελπανίδη (2002: 301) η μέτρηση της διαγενεακής 
και ενδογενεακής κινητικότητας, με βάση το επάγγελμα του πατέρα και όχι της 
μητέρας δεν προκύπτει ως συνέπεια σεξιστικών προκαταλήψεων αλλά προκύ-
πτει από το γεγονός της μη υποχρεωτικότητας, παρά μόνο ίσως εξ ανάγκης ή εκ 
προθέσεως άσκησης επαγγέλματος από τη γυναίκα. Αντίθετα η άσκηση επαγ-
γέλματος από τον άνδρα διαχρονικά και στο μεγαλύτερο εύρος των κοινωνιών 
θεωρείται ως υποχρεωτικός παράγοντας (bread winner). Το δεδομένο βρίσκε-
ται εν ισχύ στο επίπεδο της διερεύνησης της κοινωνικής κινητικότητας, παρά 
το ότι στη σύγχρονη εποχή μπορεί η μητέρα να αποτελεί την «bread winner» 
της οικογένειας ανεξαρτήτως τύπου οικογένειας (Κελπανίδη, 2002: 303-309). 

Επιπρόσθετα η σημασία των επαγγελμάτων ως βάση ανάλυσης των κοινω-
νιών και της κοινωνικής κινητικότητας τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι οι 
επαγγελματικές κατηγορίες χωρίς να αποτελούν ομάδες ατόμων που γνωρί-
ζονται ή που επικοινωνούν κοινωνικά μεταξύ τους δεν αποτελούν αυθαίρετες 
κοινωνιολογικές κατηγοριοποιήσεις (Κελπανίδης, 2002: 303).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι ήδη από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα στις 
έρευνες, όπως η έρευνα των Blau & Duncan (1967), αλλά και στις ανάλογες 
αναφορές όπως του Glass (1994) και του Svalastoga (1999) χρησιμοποιήθη-
κε ως βασικός παράγοντας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και κινητικότη-
τας η επαγγελματική δομή των κοινωνιών. Ειδικότερα η έρευνα των Blau & 
Duncan είχε ως βασικό σκοπό την ανάλυση της επαγγελματικής δομής των 
ΗΠΑ, δηλαδή της έκτασης και της κατεύθυνσης της μετακίνησης των μελών 
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της κοινωνίας ανάμεσα στα επαγγέλματα, ως βάσης καθορισμού της κοινω-
νικής διαστρωμάτωσης και της εξήγησης της διαγενεακής και ενδογενεακής 
κοινωνικής κινητικότητας. 

Συνεπώς στην παρούσα μελέτη θα διερευνηθεί το επάγγελμα του πατέρα 
των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία 
Ιωαννίνων, προκειμένου να διαπιστωθεί το κοινωνικό status των επαγγελμάτων 
αυτών και να διαπιστωθεί κατ’ επέκταση η κοινωνική προέλευση των φοιτού-
ντων στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων μαθητών και μαθητριών. 

Με αυτόν τον τρόπο θα διαφανεί αν προέρχονται από οικογένειες όπου το 
επάγγελμα του πατέρα ανήκει στην ανώτερη κοινωνική θέση ή εάν υπάρχει 
διαστρωμάτωση των επαγγελμάτων των πατέρων επομένως και της κοινωνι-
κής προέλευσης των φοιτούντων στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαν-
νίνων μαθητών και μαθητριών. Παράλληλα και συγκριτικά θα διερευνηθεί η 
κοινωνική προέλευση των μαθητών και μαθητριών των υπολοίπων σχολείων 
του δείγματος ώστε να διαπιστωθεί πιθανή διαφοροποίηση των φοιτούντων 
στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων μαθητών και μαθητριών, με 
τους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους των υπολοίπων Δημοτικών σχολείων 
της πόλεως των Ιωαννίνων.

3.2 Υποθέσεις έρευνας

Με βάση τα προαναφερθέντα διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις έρευνας
• Οι φοιτούντες στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων μαθη-

τές και μαθήτριες προέρχονται από όλο το κοινωνικό εύρος της πόλε-
ως των Ιωαννίνων.

• Οι φοιτούντες μαθητές και μαθήτριες στα υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία 
του δείγματος προέρχονται από όλο το κοινωνικό εύρος της πόλεως 
των Ιωαννίνων.

3.3 Ανάλυση δεδομένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων

Οι πατέρες των μαθητών και μαθητριών ταξινομήθηκα σε τρία επίπεδα 
επαγγελματικού status. Ειδικότερα:

1ο επίπεδο: χαμηλό (άνεργοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, 
εργάτες, οδηγοί).

2ο επίπεδο: μέσο (ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, στρατι-
ωτικοί).

3ο επίπεδο: ανώτερο (οι ασκούντες επιστημονικό επαγγελματικό έργο).
Η διαμόρφωση των τριών αυτών επιπέδων επαγγελματικού status δεν είναι 
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ούτε τυχαίο ούτε αυθαίρετο αλλά προκύπτει από συγκεκριμένους παράγοντες 
και έχουν ευρεία αποδοχή και αξιοποίηση σε ανάλογου χαρακτήρα μελέτες 
και έρευνες (Κελπανίδης, 2002: 313-319).

Στα δυο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων (ΠΔΣΙ) (1ο & 2ο) φοιτά 
διαχρονικά σταθερός μαθητικός πληθυσμός που ανέρχεται στους τριακόσιους 
μαθητές και μαθήτριες (εκατό πενήντα ανά σχολείο), ισομερώς κατανεμημένοι 
ως προς το φύλο και τις τάξεις (κάθε τάξη αριθμεί είκοσι πέντε μαθητές και μα-
θήτριες, συνήθως κατ’ αναλογία 12 αγόρια και 13 κορίτσια ή το αντίστροφο).

Από τα δεδομένα της διερεύνησης των επαγγελμάτων των πατέρων των 
μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ΠΔΣΙ διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

1) Επί συνόλου 292 πατέρων1 διαπιστώνεται ότι στο χαμηλό επαγγελματι-
κό επίπεδο εντάσσεται το 28.1% του συνόλου των πατέρων των μαθητών και 
μαθητριών που φοιτούν στα ΠΔΣΙ, στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο το 39% 
και στο ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο το 33%. 

Από τα δεδομένα αυτά ως πρώτο ερευνητικό εξαγόμενο συμπέρασμα είναι 
ότι διαπιστώνεται στατιστικώς επιμερισμός των ποσοστών των επαγγελμάτων 
των πατέρων των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών στα ΠΔΣΙ. Αυτό ση-
μαίνει ότι υπάρχει ποικίλει επαγγελματική εκπροσώπηση των επαγγελμάτων 
των πατέρων, δηλαδή εκπροσώπηση όλου του κοινωνικού φάσματος, με έμ-
φαση στη στατιστικά πλειοψηφική τάση στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο. Η 
διαπίστωση αυτή επαληθεύει την υπόθεση έρευνας ότι οι φοιτούντες στα Πει-
ραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων μαθητές και μαθήτριες προέρχονται 
από όλο το κοινωνικό εύρος και πλειοψηφικά από οικογένειες στις οποίες ο 
πατέρας ασκεί επάγγελμα μέσου επαγγελματικού status. Επομένως δεν επαλη-
θεύεται, με βάση το αξιοποιούμενο κριτήριο ανάλυσης κοινωνικού επιπέδου 
που είναι το επάγγελμα, η άποψη ότι οι φοιτούντες στα Πειραματικά Δημοτι-
κά Σχολεία Ιωαννίνων μαθητές και μαθήτριες προέρχονται ή αποτελούν ελίτ. 

1. Το σύνολο των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ΠΔΣΙ είναι 300 αλλά υπάρχουν 
συμφοιτούντα στα ΠΔΣΙ αδέρφια. Αυτή η δυνατότητα δίνεται από τον σχετικό νόμο 3966/2011, 
που προβλέπει τη λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων. Εξαιτίας της ύπαρξης συμφοιτούντων 
αδερφών και στο συνολικό αριθμό πατέρων εμφανίζεται μικρότερος αριθμός πατέρων συγκριτικά 
με το σύνολο των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών.
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Πίνακας 1.: «Συχνότητα επαγγέλματος πατέρα μαθητών 
των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων συνολικά»

Επάγγελμα πατέρα

Συχνότητα 
(Frequency)

Ποσοστό 
(percent)

Χαμηλού κοινωνικού 
status (low status) 82 28,1%

Μέσου κοινωνικού 
status (middle status) 114 39,0%

Υψηλού κοινωνικού 
status (high status) 96 32,9%

Σύνολο 292 100,0%

Επάγγελμα πατέρα ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Low status 
(άνεργοι, 
εργάτες, ΙΥ, δτυ) 82 27,3 28,1 28,1

Middle status 
(ΔΥ, ΕΕ, 
στρατιωτικοί)

114 38,0 39,0 67,1

High status 
(επιστήμονας) 96 32,0 32,9 100,0

Total 292 97,3 100,0

Missing System 8 2,7

Total 300 100,0
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Επικρατούσα τιμή (mode)

Statistics

Επάγγελμα πατέρα

N
Valid 292

Missing 8

Mode 2,00

2) Από τη διερεύνηση και των αντίστοιχων δεδομένων ανά τάξη εξάγονται 
τα ανάλογα εξαγόμενα. Ειδικότερα:

Α΄ τάξη: Διαπιστώνεται απόλυτος ισομερισμός των επαγγελμάτων των πα-
τέρων στο χαμηλό και υψηλό επίπεδο (από 30% αντιστοίχως), με την πλειο-
ψηφία να εντοπίζεται στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο (39,1%). Τα δεδομένα 
της Α΄ τάξης αφορούν τους εισερχόμενου/ες μαθητές /τριες το σχολικό έτος 
2018-2019. Επομένως πρόκειται για απολύτως πρόσφατα δεδομένα, επηρεα-
σμένα από μια σειρά κοινωνικών εξελίξεων που έχουν επηρεάσει αρνητικά ή 
σε όποιον άλλον βαθμό την Ελλάδα.
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Πίνακας 2.: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Α΄ τάξης

 Low 
status 

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Α’ τάξη 
(σύνολο πατέρων 46 

επί συνόλου 50 μαθητών της Α΄ 
τάξης)

14 
(30,4%)

18 
(39,1%)

14 
(30,4%)

Β΄ τάξη: Στη Β΄ τάξη η πλειοψηφία του επαγγέλματος του πατέρων των 
φοιτούντων μαθητών και μαθητριών στα ΠΔΣΙ κινείται στο μέσο επαγγελμα-
τικό επίπεδο σε ποσοστό 54,1 %. Στο χαμηλό επαγγελματικό  επίπεδο εντάσ-
σεται το 29,1% και το 13,7% στο υψηλό επίπεδο. Και σε αυτήν την περίπτω-
ση επαληθεύεται η βασική υπόθεση έρευνας συνάδοντας παράλληλα και με 
τα εξαγόμενα τα οποία προέκυψαν ανωτέρω.

Πίνακας 3.: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Β΄ τάξης
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 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Β’ τάξη
(σύνολο πατέρων 48

επί συνόλου 50 μαθητών 
της Α΄ τάξης)

8
(16,7%)

26
(54,1%)

14
(28%)

Γ΄ τάξη: Στη Γ΄ τάξη η σχετική πλειοψηφία των πατέρων (36%) εντάσσεται 
στο υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχει, ωστόσο, απόλυτος ισομερισμός 
του επαγγελματικών status των πατέρων των φοιτούντων στα ΠΔΣΙ μαθητών 
και μαθητριών, όσον αφορά το χαμηλό και μέσο επαγγελματικό επίπεδο, που 
κινείται αντιστοίχως στο 32%. Και σε αυτή την περίπτωση εξάγεται σχετικός 
ισομερισμός μεταξύ των τριών επιπέδων επαγγελματικών επιπέδων των φοι-
τούντων μαθητών και μαθητριών στα ΠΔΣΙ. Επομένως διαπιστώνεται και σε 
αυτή την περίπτωση ευρεία εκπροσώπηση του κοινωνικού συνόλου. Και παρά 
την οριακή πλειοψηφία υπέρ του ανωτέρου επαγγελματικού επιπέδου συγκρι-
τικά με τα άλλα δυο επαγγελματικά επίπεδα του πατέρα των φοιτούντων στα 
ΠΔΣΙ μαθητών και μαθητριών διαπιστώνεται ότι πλειοψηφικά οι μαθητές και 
μαθήτριες που φοιτούν στα ΠΔΣΙ προέρχονται από όλο το κοινωνικό εύρος 
της πόλεως των Ιωαννίνων. Και σε αυτή την περίπτωση δεν επαληθεύεται η 
άποψη ότι στα Πειραματικά σχολεία διαμορφώνεται μια ελιτιστική τάση, ενώ 
επαληθεύεται η σχετική υπόθεση έρευνας για την εκπροσώπηση του ευρύτε-
ρου κοινωνικού ιστού.

Πίνακας 4.: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Γ΄ τάξης
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 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Γ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 50 

επί συνόλου 50 μαθητών της Α΄ 
τάξης)

16 
(32%)

16 
(32%)

18 
(36%)

Δ΄ τάξη: Από τα δεδομένα εξάγεται ότι η πλειοψηφία των πατέρων των μα-
θητών και μαθητριών που φοιτούν στα ΠΔΣΙ στη συγκεκριμένη τάξη εντάσσε-
ται κατά πλειοψηφία στο χαμηλό επαγγελματικό επίπεδο σε ποσοστό 44%, ενώ 
διαπιστώνεται ισομερισμός από 28% αντίστοιχα μεταξύ του μέσου και του ανώ-
τερου επαγγελματικού επιπέδου. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν επαληθεύεται 
η άποψη περί ελιτιστικού χαρακτήρα και προφίλ των ΠΔΣΙ, ενώ επαληθεύεται η 
σχετική υπόθεση έρευνας για την εκπροσώπηση του ευρύτερου κοινωνικού ιστού. 

Πίνακας 5.: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Δ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status 

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Δ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 50 

επί συνόλου 50 μαθητών 
της Δ΄ τάξης)

22 
(44%)

14 
(28%)

14 
(28%)



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

182 Ιωάννης Φύκαρης

Ε΄ τάξη: Από τα δεδομένα που αφορούν την Ε΄ τάξη διαπιστώνεται από-
λυτος ισομερισμός μεταξύ των επαγγελμάτων των πατέρων των φοιτούντων 
μαθητών και μαθητριών στα ΠΔΣΙ στη συγκεκριμένη τάξη, που εντάσσονται 
στο μέσο και ανωτέρω επαγγελματικό επίπεδο από 41,6% αντιστοίχως, ενώ 
στο χαμηλό επαγγελματικό επίπεδο των πατέρων των φοιτώντων στη συγκε-
κριμένη τάξη μαθητών και μαθητριών εντάσσεται στο 16,7%. 

Πίνακας 6.: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Ε΄ τάξης

 Low
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Ε’ τάξη
(σύνολο πατέρων 48

επί συνόλου 50 μαθητών της Α΄ 
τάξης)

8
(16,7%)

20
(41,6%)

20 
(41,6%)

Στ΄ τάξη: Από τα δεδομένα προκύπτει ότι το 40% των πατέρων των φοιτού-
ντων στα ΠΔΣΙ των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών στη συγκεκριμένη τάξη 
εντάσσεται στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο. Διαπιστώνεται, επίσης, σχετικός 
επιμερισμός μεταξύ του χαμηλού επαγγελματικού επιπέδου (28%) και μέσου 
επαγγελματικού επιπέδου (32%). Και σε αυτήν την περίπτωση επαληθεύονται 
οι ερμηνευτικές διαπιστώσεις που εξήχθησαν και για τις προηγούμενες τάξεις.
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Πίνακας 7.: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών ΣΤ΄ τάξης

 Low 
status 

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - ΣΤ’ τάξη 
(σύνολο πατέρων 50

επί συνόλου 50 μαθητών 
της Α΄ τάξης)

14
(28%)

20
(40%)

16
(32%)

Συμπερασματικά και όσον αφορά τα επιμεριστικά δεδομένα που αναλύθη-
καν ανά τάξη των επαγγελματικών επιπέδων των πατέρων των φοιτούντων μα-
θητών και μαθητριών στα ΠΔΣΙ διαπιστώνεται ότι η γενική τάση κινείται στο 
μέσο επαγγελματικό επίπεδο, ενώ υπάρχει σχετική έως και απόλυτη ισομεριστική 
τάση στα άλλα δυο επαγγελματικά επίπεδα, δηλαδή στο ανώτερο και στο χαμηλό.

Συνεπώς από τα εξαγόμενα δεν επαληθεύεται ότι τα ΠΔΣΙ διαμορφώνουν 
ή ότι καλλιεργούν μια ελιτιστική αντίληψη και σχολικό κλίμα. Αντίθετα και 
με κριτήριο το επάγγελμα των πατέρων τους στα ΠΔΣΙ φοιτούν μαθητές και 
μαθήτριες που προέρχονται από όλο το κοινωνικό φάσμα του αστικού περι-
βάλλοντος της πόλεως των Ιωαννίνων. 

Πίνακας 8.: Συγκεντρωτικός
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3.4 Ανάλυση δεδομένων σχολείων δείγματος

Από τη συνδυαστική διερεύνηση των ισχυόντων στα σχολεία του δείγματος, 
όσον αφορά την κατανομή των επαγγελμάτων των πατέρων των φοιτούντων 
σε αυτά μαθητών και μαθητριών γενικό εξαγόμενο αποτελεί ότι η πλειοψηφική 
τάση κινείται στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο, όπως και στα ΠΔΣΙ.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στα λοιπά σχολεία του δείγματος το ανώτερο 
επαγγελματικό επίπεδο εκπροσωπείται σε ποσοστιαίες αναφορές σε μικρό-
τερο επίπεδο. Παρά τη μικρότερη, όμως, εκπροσώπηση η ύπαρξη αυτού του 
ποσοστού είναι δηλωτικό ότι και στα υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία του αστι-
κού περιβάλλοντος της πόλεως των Ιωαννίνων έχουν γενική εκπροσώπηση, 
με βάση το κριτήριο του επαγγέλματος του πατέρα, όπως ισχύει και στην πε-
ρίπτωση των ΠΔΣΙ.

Αναλυτικότερα:
Στο Σχολείο δείγματος Α η πλειοψηφία των πατέρων των φοιτούντων σε 

αυτό μαθητών και μαθητριών και σε ποσοστό 45,5%, δηλαδή σχεδόν οι μισοί 
του συνόλου των πατέρων των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών στο συγκε-
κριμένο σχολείο ανήκει στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο. Το εξαγόμενο αυτό 
συνάδει και με το ανάλογο εξαγόμενο δεδομένο στα ΠΔΣΙ. Υπάρχει, επίσης, 
ένα ποσοστό 41,5% των πατέρων των μαθητών και μαθητριών του συγκεκρι-
μένου σχολείου που εντάσσεται στο χαμηλό επαγγελματικό επίπεδο και ένα 
ποσοστό της τάξεως του 13% που ανήκει στο υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. 

Τα δυο τελευταία ποσοστά έχουν μια διακύμανση σε σχέση με τα ΠΔΣΙ 
αντιστρόφως ανάλογη. Αυτό, ωστόσο, δεν διαφοροποιεί τη βασική τάση, ότι 
δηλαδή και στα δυο σχολείο- Σχολείο δείγματος Α και ΠΔΣΙ- η τάση κινείται 
στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο των πατέρων των φοιτούντων μαθητών και 
μαθητριών. Συνεπώς ούτε τα ΠΔΣΙ μπορούν να θεωρηθούν εκ των δεδομέ-
νων ως σχολεία «ελίτ», αλλά ούτε και το «Σχολείο δείγματος Α» μπορεί να 
ενταχθεί στην κατηγορία των αποκαλούμενων και ως «λαϊκών σχολείων». Και 
στους δυο τύπους σχολείων η κουλτούρα και ο κοινωνικός προσανατολισμός 
που διαμορφώνεται, τουλάχιστον με βάση το κριτήριο του επαγγέλματος των 
φοιτούντων μαθητών κινείται στο πλαίσιο της μέσης αστικής αντίληψης.
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Πίνακας 9.: Σχολείο δείγματος Α

Statistics

Επάγγελμα πατέρα (Σχολείο δείγματος Α)

N
Valid 246

Missing 0

Mode 2,00

Επάγγελμα πατέρα (σχολείο δείγματος Α)

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Va
lid

Χαμηλό 
επαγγελματικό 
επίπεδο

102 41,5 41,5 41,5

Μέσο επαγγελματικό 
επίπεδο 112 45,5 45,5 87,0

Ανώτερο 
επαγγελματικό 
επίπεδο 

32 13,0 13,0 100,0

Σύνολο 246 100,0 100,0
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Τα ίδια σχετικώς εξαγόμενα με την ανωτέρω ερμηνευτική θεώρηση προ-
κύπτουν και από τα δεδομένα ανάλυσης των επιμέρους τάξεων, όσον αφορά 
το «Σχολείο δείγματος Α».

Πίνακας 10: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Α΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Α’ τάξη
(σύνολο πατέρων 37 

επί συνόλου 37 μαθητών της Α΄ 
τάξης)

15 
(40,5%)

12 
(32,4%)

10 
(27%)
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Πίνακας 11: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Β΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Β’ τάξη
(σύνολο πατέρων 28 

επί συνόλου 28 μαθητών 
της B΄ τάξης)

11
(39,3%)

17
(60,7%) 0

Πίνακας 12: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Γ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Γ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 45 

επί συνόλου 45 μαθητών 
της Γ΄ τάξης)

21 
(46,7%)

15 
(33,3%)

8 
(17,8%)
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Πίνακας 13: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Δ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status 

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Δ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 49 

επί συνόλου 49 μαθητών 
της Δ΄ τάξης)

21 
(42,8%)

24 
(49%)

4 
(8,1%)

Πίνακας 14: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Ε΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status 

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Ε’ τάξη
(σύνολο πατέρων 40 

επί συνόλου 40 μαθητών της Ε΄ 
τάξης)

16 
(40%)

18 
(45%)

6 
(15%)
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Πίνακας 15: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών ΣΤ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - ΣΤ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 48 

επί συνόλου 48 μαθητών 
της ΣΤ΄ τάξης)

18 
(37,5%)

26 
(54,1%)

4 
(8,3%)

Πίνακας 16: Συγκεντρωτικός

Όσον αφορά το Σχολείο δείγματος Β τα όσα ερμηνευτικά αναφέρθηκαν 
για το Σχολείο δείγματος Α επαληθεύονται και για την περίπτωση του Σχολεί-
ου δείγματος Β με το 49,6% των πατέρων των φοιτούντων σε αυτό το σχολείο 
μαθητών και μαθητριών να εντάσσεται στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο. Επί-
σης το 41% των πατέρων επαγγελματικά εντάσσεται στο χαμηλό επίπεδο και 
το 9,5% στο ανώτερο.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

190 Ιωάννης Φύκαρης

Πίνακας 17.: Σχολείο δείγματος Β

Statistics

Επάγγελμα πατέρα (Σχολείο δείγματος B)

N
Valid 349

Missing 0

Mode 2,00

Επάγγελμα πατέρα (σχολείο δείγματος B)

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Va
lid

Low status 143 41,0 41,0 41,0

Middle status (ΔΥ, ΕΕ, 
στρατιωτικοί) 173 49,6 49,6 90,5

High status 
(επιστήμονας) 33 9,5 9,5 100,0

Total 349 100,0 100,0
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Πίνακας 18: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Α΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Α’ τάξη
(σύνολο πατέρων 40 

επί συνόλου 40 μαθητών 
της Α΄ τάξης)

15 
(37,5%)

22 
(55%)

3  
(7,5%)
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Πίνακας 19: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών B΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status 

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Β’ τάξη
(σύνολο πατέρων 66 

επί συνόλου 66 μαθητών της Β΄ 
τάξης)

31 
(47%)

26 
(39,4%)

9 
(13,6%)

Πίνακας 20: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Γ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Γ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 66 

επί συνόλου 66 μαθητών της Γ΄ 
τάξης)

27 
(40,9%)

32 
(48,4%)

7 
(10,6%)



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 67/2019

193Ρήσεις και αντιρρήσεις περί του «ελιτιστικού» εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
των ελληνικών Πειραματικών Σχολείων: Εμπειρική διερεύνηση

Πίνακας 21: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Δ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Δ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 56 

επί συνόλου 56 μαθητών της Δ΄ 
τάξης)

16 
(28,6%)

37 
(66%)

3 
(5,3%)

Πίνακας 22: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Ε΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Ε’ τάξη
(σύνολο πατέρων 57 

επί συνόλου 57 μαθητών της Ε΄ 
τάξης)

25 
(43,8%)

26 
(45,6%)

6 
(10,5%)
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Πίνακας 23: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών ΣΤ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - ΣΤ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 62 

επί συνόλου 62 μαθητών 
της ΣΤ΄ τάξης)

29 
(46,7%)

28 
(45,1%)

5 
(8%)

Πίνακας 24: Συγκεντρωτικός

Αναφορικά με το Σχολείο δείγματος Γ και με βάση τα συνολικά δεδομένα 
το 48,3% των πατέρων των φοιτούντων μαθητών και μαθητριών εντάσσεται 
στο μέσο επαγγελματικό επίπεδο, το 40,5% στο χαμηλό επαγγελματικό επί-
πεδο και το 11,2% στο ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο. Συνεπώς και για την 
περίπτωση του «Σχολείου δείγματος Γ» ισχύουν τα ίδια ερμηνευτικά εξαγόμε-
να διαπιστώθηκαν και στις προηγούμενες περιπτώσεις τόσο σε γενικό επίπεδο 
των σχολείων όσο και στα εξαγόμενα που προκύπτουν από τις αναλύσεις των 
επιμέρους τάξεων του Σχολείου δείγματος Γ.
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Πίνακας 25: Σχολείο δείγματος Γ

Statistics

Επάγγελμα πατέρα (Σχολείο δείγματος Γ)

N
Valid 331

Missing 0

Mode 2,00

Επάγγελμα πατέρα (σχολείο δείγματος Γ)

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Va
lid

Low status 134 40,5 40,5 40,5

Middle status (ΔΥ, ΕΕ, 
στρατιωτικοί) 160 48,3 48,3 88,8

High status 
(επιστήμονας) 37 11,2 11,2 100,0

Total 331 100,0 100,0
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Πίνακας 26: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Α΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Α’ τάξη
(σύνολο πατέρων 42 

επί συνόλου 42 μαθητών 
της Α΄ τάξης)

14 
(33,3%)

23 
(54,7%)

5 
(11,9%)
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Πίνακας 27: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Β΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Β’ τάξη 
(σύνολο πατέρων 63 

επί συνόλου 63 μαθητών 
της Β΄ τάξης)

33 
(52,3%)

24 
(38%)

6 
(9,5%)

Πίνακας 28: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Γ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Γ’ τάξη 
(σύνολο πατέρων 56 

επί συνόλου 56 μαθητών 
της Γ΄ τάξης)

21 
(37,5%) 

26 
(46,4%)

9 
(16%)
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Πίνακας 29: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Δ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Δ’ τάξη
 (σύνολο πατέρων 56 

επί συνόλου 56 μαθητών 
της Δ΄ τάξης)

18 
(32,1%) 33 (58,9%) 5 (8,9%)

Πίνακας 30: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών Ε΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - Ε’ τάξη
(σύνολο πατέρων 62 

επί συνόλου 62 μαθητών 
της Ε΄ τάξης)

19 
(30,6%) 26 (46,4%) 7 (12,5%)
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Πίνακας 31: Επάγγελμα πατέρα μαθητών/τριών ΣΤ΄ τάξης

 Low 
status

Middle 
status

High 
status

Επάγγελμα πατέρα - ΣΤ’ τάξη
(σύνολο πατέρων 62 

επί συνόλου 62 μαθητών 
της ΣΤ΄ τάξης)

29 28 5

Πίνακας 32:  Συγκεντρωτικός

Καταληκτικά συμπεράσματα

Από τη σχετική ανάλυση των δεδομένων και με βάση την αξιοποίηση του 
κριτηρίου μελέτης του επαγγέλματος των πατέρων των μαθητών που φοιτούν 
τόσο στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων όσο και στα λοιπά 
σχολεία του δείγματος διαπιστώνεται ότι πλειοψηφικά κινούνται στο μέσο 
επαγγελματικό επίπεδο. Από το δεδομένο αυτό εξάγεται ότι δεν επαληθεύεται- 
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με βάση την αξιοποίηση του κριτηρίου του επαγγέλματος του πατέρα- η άποψη 
ότι τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων διαφοροποιούνται από τα 
υπόλοιπα αντίστοιχα σχολεία ως προς το κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους 
προφίλ. Αυτή η ερευνητική διαπίστωση αναιρεί- τουλάχιστον ως προς το 
κριτήριο του επαγγέλματος των πατέρων των φοιτούντων σε αυτά μαθητών και 
μαθητριών- την άποψη ότι πρόκειται για σχολεία «ελίτ». Αντίθετα φαίνεται να 
έχουν επαρκή και γενική κοινωνική εκπροσώπηση ανάλογης με ό,τι ισχύει και 
στα υπόλοιπα σχολεία του αστικού περιβάλλοντος της πόλεως των Ιωαννίνων. 
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Abstract

Motivation for developing the research approach presented in this publication 
were perceptions by some in Greece that the character of the Experimental 
Schools is “elitist,” but also the unanswered question as to whether this type 
of school should be abolished, because according to these perceptions Exper-
imental Schools promote social inequality and distinguish pupils into “pupils 
of Experimental Schools” and “pupils of other schools.”

Therefore, the aim of this paper is to investigate and demonstrate whether 
and to what extent Experimental Schools are a kind of “educational elite” in 
the Greek educational network.

Key-words: experimental, school, equality, elite.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγι-
κής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει 
υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπί-
πτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, 
με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι 
εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανα-
σκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδι-
κό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή 
σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρό-
σκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προ-
σκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500 
λέξεις, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία, τα 
παραρτήματα και τις περιλήψεις (σελίδα A4, 1,5 διάστιχο, κανονικά περιθώ-
ρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄). Στο τέλος του κειμένου 
πρέπει να υπάρχει περίληψη στην ελληνική και σε άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσ-
σα (έως 150 λέξεις εκάστη). Μετά από κάθε περίληψη, πρέπει να αναφέρονται 
έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα. Η έκταση της βιβλιοκριτικής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.

Είναι απαραίτητο οι εργασίες να έχουν την εξής δομή: τίτλος, κείμενο, βι-
βλιογραφία, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, στοιχεία του/των συγγραφέα/ων. Τα 
στοιχεία του/των συγγραφέα/ων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και πρέπει να περιέχο-
νται σε ξεχωριστή σελίδα για να διευκολύνεται η ανωνυμία. Οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος της εργασίας πρέπει να ακολουθούν 
το APA style (6η έκδ., 2010). Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Οι 
τίτλοι της εργασίας, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων 
δίνονται με bold. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση bold χαρακτή-
ρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση. 

Χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περι-
οδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση.

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο 
αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοι-
νώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών 
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μηνών από την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η 
αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις των κριτών, είναι δημοσιεύσιμη. 
Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης, 
να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιο-
δικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του, ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.

Οι εργασίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@pee.gr.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν ήδη δη-

μοσιευθεί ή που πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκ-
δοση παντός τύπου.

Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                          

               
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ   
105 52 ΑΘΗΝΑ                                               
ΤΗΛ. & FAX: 210-52.30.777, 210-36.88.082
Ιστοσελίδα: www.pee.gr
E-mail: info@pee.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Όνομα – Επώνυμο ……………………………………………………………
Όνομα πατέρα ………………………………………………..……………...
Ημερομηνία γέννησης ……………………………………….……………….
Τόπος γέννησης ………………………………………………………………
Ανώτερος τίτλος σπουδών ……………………………………………………
Ιδιότητα …………………………………………………………………….
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Οδός ……………….…… Αριθμός …… Τ.Κ. ………. Πόλη ........................
Τηλέφωνο γραφείου ……………. Οικίας ………....... Fax ……….....…….
Ηλεκτρονική διεύθυνση (Ε-mail) …………………………………………..

Παρακαλώ να με εγγράψετε ως τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της.

Συνημμένα υποβάλλω σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο 
του ανώτερου τίτλου σπουδών μου∗.

Τόπος και ημερομηνία……………………………………………………….
                                                

                                                                                          Υπογραφή

∗ Προϋπόθεση εγγραφής είναι η κατοχή τίτλου Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) ή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.).
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HELLENIC EDUCATIONAL SOCIETY                                          

               
1, ANAXAGORA & SOKRATOUS  Str.,
105 52 ATHENS
GREECE                                               
TEL & FAX No: 210-52.30.777, 210-36.88.082
Website: www.pee.gr
E-mail: info@pee.gr

MEMBERSHIP APPLICATION FORM
AND REGULAR MEMBER PERSONAL DATA CARD

Name – Surname ……………………………………………………………..
Father’s Name ………………………………………………………………...
Nationality ……………………………………………………………………
Date of Birth ………………………………………………………………….
Place of Birth …………………………………………………………………
Most Advanced Academic Degree …………………………………………...
Professional Status ………………………Postal Address:…………………..
Street Name and No……….Postal Code…….City……. Country …………..
Office Tel. No. …………….……… Home Tel. No. ………………………. 
Fax No. …………………………. (Please include country / area code)
Ε-Mail Address ……………………………………………………………….

Please register me as a member of the Hellenic Educational Society, un-
der the provisions of its Statute.

Please find attached my short CV and a copy of my most advanced aca-
demic degree ∗.

Place and Date ………………………………………………………………..
                                                                                                 Signature

∗ Precondition for registration is the possession of a Doctoral Degree (Ph.D. or equivalent) or 
a Master’s Degree (M.Sc. or equivalent).


