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Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (1981-2021): 
Σαράντα χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς 

στην ελληνική Παιδεία και Εκπαίδευση

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,
Αξιότιμοι κ.κ. Κοσμήτορες των Σχολών,
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι,

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος είναι το επίσημα αναγνωρισμένο επιστημο-
νικό Σωματείο των Ελλήνων και Ελληνίδων παιδαγωγών. Στις 13 Δεκεμβρίου 
1980, τα πρώτα 55 και ιδρυτικά μέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος 
υπέγραψαν το ιδρυτικό Καταστατικό της Εταιρείας μας. Η αναγνώριση του 
Σωματείου έγινε με Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε 
υπ’ αύξοντα αριθμόν 10469, στις 8 Δεκεμβρίου 1981. Αυτή είναι και η τυπική 
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ημερομηνία ίδρυσης της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, που αναγράφεται 
και στη σφραγίδα της.

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας ανήκει στον 
αείμνηστο καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Μαρ-
καντώνη και για τη διατύπωση του αρχικού κειμένου του σχεδίου του Κατα-
στατικού της συνεργάστηκαν οι καθηγητές Ιωάννης Μαρκαντώνης, Παναγιώ-
της Ξωχέλλης (Α.Π.Θ.) και ο Επιμελητής της Έδρας της Παιδαγωγικής και 
μετέπειτα καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης1.

Πριν από ενάμιση μήνα συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια από την ίδρυσή 
της. Πρόκειται για τέσσερεις δεκαετίες συνεχούς υπηρεσίας και προσφοράς 
στην Παιδαγωγική Επιστήμη, στις Επιστήμες της Αγωγής γενικά, και στην Ελ-
ληνική Παιδεία ειδικότερα, μέσω της προαγωγής της επιστημονικής έρευνας, 
της εμβάθυνσης στη σχετική γνώση και της εφαρμογής τεκμηριωμένων πρα-
κτικών και πολιτικών στην Εκπαίδευση. Πρόκειται, συγχρόνως, για σαράντα 
χρόνια διαρκούς διάχυσης της επιστημονικής παιδαγωγικής γνώσης στους εκ-
παιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Ως Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, επιθυμώ, στο σημείο 
αυτό, να απευθύνω θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία τους προς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: τον Αντιπρόεδρο καθ. Χαράλα-
μπο Κωνσταντίνου, τον Γεν. Γραμματέα καθ. Γεώργιο Γρόλλιο, τον Ειδ. Γραμ-
ματέα καθ. Γεώργιο Νικολάου, τον Ταμία αναπλ. καθ. Γεώργιο Αραβανή και 
τα Μέλη του Δ.Σ. καθ. Λέλα Γώγου και Γεώργιο Αλεξανδράτο, Συντονιστή 
α΄θμιας εκπαίδευσης.

Για την ιστορία της Εταιρείας, αισθάνομαι την ανάγκη να μνημονεύσω τους 
διατελέσαντες Προέδρους της. Θεωρώ ιδιαίτερη τύχη για την Εταιρεία το γε-
γονός ότι επικεφαλής της βρέθηκαν καταξιωμένες προσωπικότητες από τον 
πανεπιστημιακό χώρο, με επιστημονικό κύρος και αναγνώριση.

Ιωάννης Σ. Μαρκαντώνης (1980-1982, 1991-1993)
Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης (1982-1984, 1985-1987)
Αλέξανδρος Β. Κοσμόπουλος (1984-1985)
Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης (1987-1989)
Ανδρέας Μ. Καζαμίας (1989-1991)

1  Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, με απόφαση του Δ.Σ. της, τίμησε τον καθ. Μιχάλη 
Κασσωτάκη για την προσφορά του στην Παιδαγωγική Επιστήμη και την Ελληνική Εκπαίδευση, 
σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. (24 Νοεμβρίου 2006) για τη συμπλήρωση 
25 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας, κατά την έναρξη του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίoυ 
της (Πρόεδρος του Δ.Σ. καθ. Δημήτριος Χρ. Χατζηδήμου, Γεν. Γραμματέας αναπλ. καθ. 
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης).



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

13Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (1981-2021): Σαράντα χρόνια 
συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική Παιδεία και Εκπαίδευση

Νικόλαος Π. Τερζής (1993-1997)
Αθανάσιος Ε. Παπάς (1997-2003)
Δημήτριος Χρ. Χατζηδήμου (2003-2007)
Αθανάσιος Α. Τριλιανός (2007-2009) 
και ο υποφαινόμενος (2009-2022).

Όπως γίνεται αντιληπτό, τέσσερις από τους Προέδρους της Εταιρείας 
προέρχονται από το ΕΚΠΑ, από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής και από 
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, γεγονός που επιβεβαιώνει 
ότι το Πανεπιστήμιό μας και η Σχολή μας αγκάλιασαν και στήριξαν σταθε-
ρά μέχρι σήμερα την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Το ίδιο συμβαίνει και 
σήμερα. Με τη συνεργασία και υποστήριξη του Κοσμήτορα της Σχολής μας 
καθηγητή κ. Θωμά Μπαμπάλη, του Προέδρου του ΠΤΔΕ καθηγητή κ. Κων-
σταντίνου Σκορδούλη και της Προέδρου του ΤΕΑΠΗ καθηγήτριας κ. Δήμη-
τρας Μακρυνιώτη, καθώς και με την ομόθυμη συνεργασία όλων των μελών 
ΔΕΠ των δύο Τμημάτων, οργανώσαμε και το τριήμερο Επετειακό Συνέδριο, 
που ξεκινάει απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους τους συ-
ναδέλφους, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, για 
την πολύτιμη βοήθειά τους, που είναι καθοριστική για την επιτυχία του Συ-
νεδρίου μας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος έχει 
σκοπό την προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής, τη μελέτη και επιστημονι-
κή ανάλυση των προβλημάτων της Ελληνικής Εκπαίδευσης, τη συμβολή στην 
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, την εκπόνηση 
και στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών και άλλων μέσων επιστη-
μονικής έρευνας, τη διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς των 
σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και την υποβοήθησή τους κυ-
ρίως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά την αγωγή, την 
εκπαίδευση κ.λπ. των παιδιών τους, την ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά 
και ξένα συναφή επιστημονικά Ιδρύματα κ.ά. Η Εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα 
και διαθέτει επτά Παραρτήματα στις εξής μεγάλες πόλεις: Αλεξανδρούπολη, 
Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδο και Βόλο. Ο δε αριθμός των 
μελών της ανέρχεται σήμερα περίπου στα 1.000. Ο ιστότοπος της Εταιρείας, ο 
οποίος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται τακτικά, προσφέρει τη δυνατότητα για 
ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και γενικά τις εξελί-
ξεις στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

Η Εταιρεία είναι μέλος της διεθνώς αναγνωρισμένης Παιδαγωγικής Εται-
ρείας European Educational Research Association (EERA). Ως εκ τούτου, τα 
μέλη μας ενημερώνονται ανελλιπώς με τακτικά δελτία για τις διεθνείς εξελί-
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ξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής 
στα διεθνή θεματικά συνέδριά της. 

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει κάθε χρόνο ένα Συνέδριο, 
είτε Διεθνές, με διαφορετικό κάθε φορά θέμα, είτε Πανελλήνιο, με σταθερό 
θέμα την πρόοδο στην ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Μέ-
χρι τώρα, η Εταιρεία έχει διοργανώσει δεκαέξι εξαιρετικά επιτυχημένα Διεθνή 
Συνέδρια και δώδεκα Πανελλήνια συνέδρια, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό 
επιμορφωτικών Ημερίδων, με την υποστήριξη των Παραρτημάτων της, σε διά-
φορα μέρη της Ελλάδος. Στα συνέδρια αυτά, έχει λάβει μέρος μεγάλος αριθ-
μός Ελλήνων και ξένων ειδικών στις Επιστήμες της Αγωγής, αλλά και ένας 
ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός Ελλήνων εκπαιδευτικών-ερευνητών από όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Εταιρεία εκδίδει ανελλιπώς 
τα Πρακτικά των Συνεδρίων αυτών, συμβάλλοντας στη διάχυση της γνώσης 
στην επιστημονική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. 

Είναι πράγματι εντυπωσιακός ο όγκος των θεωρητικών και ερευνητικών ερ-
γασιών που έχουν δημοσιευθεί στα Πρακτικά των Συνεδρίων αυτών, τα οποία 
αποτελούν μια πολύτιμη «βιβλιοθήκη» και παρακαταθήκη για τους ερευνητές όχι 
μόνο του παρόντος, αλλά και της νέας γενιάς και του μέλλοντος Αναφέρω μερι-
κά ενδεικτικά θέματα των Διεθνών Συνεδρίων της Εταιρείας μας: «Εκπαίδευση 
και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών», «Το Ενιαίο Σχολείο–Διεθνείς εμπειρίες 
και ελληνικές προοπτικές», «Τεχνολογία και Εκπαίδευση», «Παγκόσμια κρίση 
στην Εκπαίδευση: Μύθος ή πραγματικότητα;», «Η Εκπαίδευση στην ενωμένη 
Ευρώπη», «Ο Ελληνισμός της Διασποράς και η Ελληνική Παιδεία του», «Παι-
δαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Τάσεις και προοπτικές», 
«Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώ-
πιση», «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση: Διεθνής εμπειρία και 
ελληνική προοπτική», «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», «Το Σχολείο 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας», «Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», «Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχει-
ρίδια: Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία», «Εκπαίδευση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες: Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», «Λογοτεχνία 
και Παιδεία», «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη. Αναζητώντας 
το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο».

Κορυφαία επιστημονική δραστηριότητα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελ-
λάδος είναι η έκδοση του Περιοδικού με τίτλο Παιδαγωγική Επιθεώρηση. Το 
Περιοδικό εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και αριθμεί ήδη 72 τόμους. Ακολου-
θώντας τις διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές και υιοθετώντας το σύστημα 
των κριτών, το Περιοδικό δημοσιεύει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και ερευ-
νητικές εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Περιοδικό εκδίδεται τόσο σε 
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έντυπη μορφή/τόμο, ο οποίος διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Εταιρείας, όσο 
και σε ηλεκτρονική μορφή, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους μέσα από τον 
ιστότοπο της Εταιρείας. Στο Περιοδικό, έχει αποτυπωθεί όλα αυτά τα έτη και 
εξακολουθεί να αποτυπώνεται η επιστημονική δραστηριότητα, στα επίπεδα 
του θεωρητικού στοχασμού και των ερευνών, όσων εργάζονται στο πεδίο των 
Επιστημών της Αγωγής, αλλά και σε συναφή επιστημονικά πεδία2. 

*

Είναι βέβαια κατανοητό ότι μέσα στα σαράντα χρόνια ζωής της Εταιρείας, η επι-
στήμη, η κοινωνία και οι ανάγκες του ανθρώπου έχουν μεταβληθεί. Ο 21ος αιώ-
νας σημαδεύεται από την παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση, η οποία 
επιδεινώθηκε με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που επέ-
φερε πρόσθετη επιβάρυνση στο σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου (μαθησιακά, 
ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα) και στην κοινωνία γενικότερα. Συγχρόνως, 
η Εκπαίδευση και οι επιστήμες που την υπηρετούν βρίσκονται αντιμέτωπες με 
μια πληθώρα ακόμα προβλημάτων, που δεν μπορούν ούτε επιτρέπεται να αγνο-
ούνται ή να υποβαθμίζονται: διεθνείς συγκρούσεις, καταπάτηση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, έξαρση ανισοτήτων και ρατσιστικών επιθέσεων, διαπολιτισμική 
δυσαρμονία, κλιματική αλλαγή, επιδείνωση περιβαλλοντικών προβλημάτων, μη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική έκρηξη και ψηφιακό χάσμα, μεταναστευτικό, 
ανεργία κ.ά., τα οποία απαιτούν ρηξικέλευθες αποφάσεις και αλλαγές στον εκ-
παιδευτικό σχεδιασμό, διεθνώς, αλλά και στην χώρα μας.

Αποτελεί λοιπόν αδήριτη ανάγκη να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί ξανά η κοι-
νωνική αλληλεγγύη και η ανθρωπιστική μέριμνα. Και δεν υπάρχει άλλη οδός παρά 
μόνο αυτή που περνά μέσα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την Παιδεία εκείνη 
που μορφώνει τον ενάρετο άνθρωπο, τον «καλόν κ’ αγαθόν» πολίτη, την Παιδεία 
που σέβεται τον άνθρωπο ως προσωπικότητα, αλλά και την ανθρώπινη ζωή, την Παι-
δεία που βασίζεται και αξιοποιεί κριτικά και δημιουργικά τον ελληνικό πολιτισμό.

*

Η νέα εποχή βρίσκει την Εταιρεία μας ενισχυμένη με νέα πρόσωπα, νέες ιδέ-

2  Εκτός από την έκδοση του τόμου των Πρακτικών του παρόντος Συνεδρίου, ετοιμάζονται 
και άλλες σχετικές αναμνηστικές εκδόσεις, όπως το Ιστορικό της ίδρυσης της Παιδαγωγικής 
Εταιρείας Ελλάδος και το επιστημονικό και κοινωνικό έργο της μέχρι σήμερα, μια εργασία που 
έχει ήδη ανατεθεί σε ομάδα συναδέλφων Ιστορικών της Εκπαίδευσης, η Ευρετηρίαση (κατά θέμα, 
συγγραφέα κ.λπ.) όλων των άρθρων και των ερευνών που έχουν δημοσιευθεί σε όλα τα τεύχη του 
επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας Παιδαγωγική Επιθεώρηση (72 μέχρι τώρα) κ.ά.
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ες και δυναμική, αλλά και επιφορτισμένη με νέες, περισσότερες ευθύνες και 
μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Ως  Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες εκπαιδευ-
τικοί, ως ερευνητές και ερευνήτριες παιδαγωγοί, με έργο που αναφέρεται και 
στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσής μας, οφείλουμε να έχουμε σταθερά προ-
σανατολισμένη την προσοχή μας στην υπόθεση της εθνικής Παιδείας και της 
μόρφωσης του ελληνικού λαού και των παιδιών του, γιατί αυτός είναι ο μόνος 
δρόμος για την εξασφάλιση του εθνικού μας μέλλοντος εντός της παγκόσμιας 
κοινότητας και διατηρώντας τους δεσμούς μας με αυτήν, αλλά και ο δρόμος 
για την οικογενειακή και ατομική μας ευτυχία. 

Ευχόμαστε ολόψυχα στην Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος να εξακολουθεί 
να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο έργο της, κάτω από τις νέες, δύσκολες και 
απαιτητικές κοινωνικές συνθήκες και σε όλους και όλες μας να έχουμε υγεία, 
δύναμη και δημιουργικότητα, για να συνεχίζουμε το έργο μας τα χρόνια που 
έρχονται. Τέλος, εύχομαι, ως παιδαγωγοί, να προσφέρουμε τα απαραίτητα κί-
νητρα και εφόδια, καθώς και τον απαιτούμενο χώρο στους συναδέλφους των 
νεότερων γενεών, ώστε να πάρουν τη σκυτάλη της Εταιρείας και να συνεχίσουν 
το έργο της, σε ένα –ελπίζουμε– καλύτερο, πιο φωτεινό, πιο ανθρώπινο μέλλον.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2022
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Διερεύνηση επιπέδων ψυχικής ανθεκτικότητας 
και άγχους μαθητών Δημοτικού κατά την περίοδο 

της πανδημίας Covid-19

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Ειρήνη Παλιβάκου 

Εισαγωγή 

Η εκδήλωση της νόσου του νέου κορωνοϊού (Covid-19) πρωτοεμφανίστηκε 
στην επαρχιακή πόλη Wuhan της Κίνας στα τέλη του 2019. O ιός μεταδόθηκε 
με ταχύτατους ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο μολύνοντας μεγάλο αριθμό 
ατόμων και προκαλώντας τους μια οξεία μορφή πνευμονίας (Liu et al., 2020). 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) λίγους μήνες μετά, τον Μάρ-
τιο του 2020, ανακοίνωσε ότι ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα 
πανδημία θέτοντας τον κόσμο σε κατάσταση μεγίστης επαγρύπνησης (World 
Health Organization, 2020). Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται καθη-
μερινά από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης διαπιστώνε-
ται ότι ήδη σχεδόν 5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χάσει τη ζωή 
τους και 219 εκατομμύρια έχουν μολυνθεί, ενώ ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 
ζωή συνεχίζει ακόμα να υφίσταται με τις μεταλλάξεις του ιού να κυριαρχούν 
(Ritchie et al., 2020). 

Και η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχει επηρεαστεί από την πανδη-
μία σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο αφού αναγκάστηκε όπως και πολ-
λές άλλες να επιβάλλει αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για τον 
περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα, με την εφαρμογή γενικού 
εγκλεισμού για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τη διακοπή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την αυστηρή επίβλεψη των 
πολιτών για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων (Fouda, Mahmoudi, Moy, 
& Paolucci, 2020). Τα παιδιά αποτέλεσαν μια από εκείνες τις ομάδες του πλη-
θυσμού που αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της «καραντί-
νας», της συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, της απομάκρυνσης από 
τους συγγενείς (κυρίως παππούδες) και τους συνομηλίκους και της διακοπής 
των εξωσχολικών τους δραστηριοτήτων (Magklara et al., 2020). Οι ερευνητές 
επισημαίνουν ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται να επιφέρουν δυσμενείς ψυχολο-
γικές επιπτώσεις στους νέους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα 
με εκτεινόμενες επιπτώσεις έως τον ενήλικο βίο (Liu et al., 2020). Η ανταπό-
κριση ενός παιδιού σε καταστάσεις κρίσης εξαρτάται από την προγενέστερη 
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έκθεσή του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη σωματική και ψυχική του 
υγεία, τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της οικογένειάς του και το πολιτι-
στικό του υπόβαθρο (Dalton, Rapa, & Stein, 2020). 

Μέσω αρκετών συναφών μελετών διαπιστώνεται ότι σε περιόδους κρίσης 
η ψυχική ευεξία των παιδιών επηρεάζεται, καθώς φαίνεται να εμφανίζουν άγ-
χος, κατάθλιψη, Διαταραχή Στρες μετά από Ψυχοτραυματικό Γεγονός (PTSD), 
διαταραχές στον ύπνο και στην πρόσληψη τροφής καθώς και δυσκολίες στις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Brooks et al., 2020· Mactavish et al., 2021). Σε 
πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα κατά την περίοδο της 
πανδημίας με σκοπό τη διερεύνηση συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία εμφά-
νιζε έντονη προσκόλληση, διάσπαση προσοχής, εκνευρισμό και φόβο για μό-
λυνση μέλους της οικογένειάς τους (Jiao et al., 2020). Είναι αναμενόμενο τα 
παιδιά να νιώθουν έντονη ψυχική δυσφορία καθώς βρέθηκαν ξαφνικά σε κα-
θεστώς «εγκλεισμού» με τους γονείς ή/και τους συγγενείς τους, το καθημε-
ρινό τους πρόγραμμα άλλαξε άρδην και η επαφή με τους συνομηλίκους τους 
διεκόπη αιφνίδια. 

Ωστόσο, ο ψυχοσυναισθηματικός και σωματικός αντίκτυπος εξαιτίας του 
κορωνοϊού ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερος στις περιπτώσεις εκεί-
νες που τα παιδιά έχουν μολυνθεί από τον ιό και βρίσκονται σε κατάσταση 
εγκλεισμού, σε νοσηλεία σε νοσοκομεία μακριά από τους γονείς τους ή βρί-
σκονται μόνα τους καθώς κάποιος γονέας ή φροντιστής έχει μολυνθεί ή ακόμη 
και έχει καταλήξει λόγω του κορωνοϊού. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά 
φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα για την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας 
(Viner et al., 2020). Μια σειρά από προσωπικούς και διαπροσωπικούς παράγο-
ντες, όπως η ηλικία, η προσωπικότητα, το αναπτυξιακό επίπεδο, οι γνωστικές 
και συναισθηματικές ικανότητες, οι στρατηγικές αντιμετώπισης και η ψυχι-
κή ανθεκτικότητα είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις αντιδράσεις των παιδιών 
και των οικογενειών του σε καταστάσεις κρίσεων (Αντωνίου, Greenglass, Δη-
μόπουλος, Χρούσος, Παπαγεωργίου & Τούντας, 2022· Trickey et al., 2012). 

Ψυχική ανθεκτικότητα

Η δυνατότητα αντιμετώπισης μιας πανδημίας έγκειται στην αξιοποίηση και 
ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου και της κοινότητας. Η 
ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται σε μια δυναμική διαδικασία θετικής προ-
σαρμογής παρά την ύπαρξη δυσχερών και αντίξοων συνθηκών και παρά την 
έκθεση σε παράγοντες επικινδυνότητας (Luther, 2006· Masten, 2001). Το σύ-
νολο σχεδόν των ανθρώπων διαθέτουν εκ φύσεως τη δυνατότητα της ανθεκτι-
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κότητας, χωρίς όμως αυτό να είναι ως κάτι αυστηρώς καθορισμένο. Συνίστα-
ται ως ένας συνδυασμός δεξιοτήτων και θετικών στάσεων που αποκομίζουν 
οι άνθρωποι από τις σχέσεις και τις εμπειρίες τους. Αυτές οι στάσεις βοηθούν 
τα άτομα να επιλύουν προβλήματα, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις 
προσκλήσεις της ζωής και να υπερβαίνουν τις απογοητεύσεις που βιώνουν 
(Hoffman, 2012). Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για μια πολυεπίπεδη αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ προστατευτικών παραγόντων και παραμέτρων επικινδυνότητας 
του ατόμου και του ευρύτερου περιβάλλοντός του, η οποία όμως ενδέχεται να 
μεταβάλλεται ανά περιόδους χωρίς να αναφέρεται αποκλειστικά στην έννοια 
ενός σταθερού ατομικού γνωρίσματος ή χαρακτηριστικού (Motti-Stefanidi, 
2018· Ungar & Liebenberg, 2011).

Μελέτες έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια τραυματικών γεγονότων, ορι-
σμένοι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις επιδεικνύοντας 
προσαρμοστικότητα στα νέα γεγονότα λόγω ανάπτυξης της ψυχικής τους αν-
θεκτικότητας (Madrid, Grant, Reilly, & Redlener, 2006). Φαίνεται ότι η ανθε-
κτικότητα σχετίζεται θετικά με συμπεριφορές που προάγουν την ψυχική υγεία 
καθώς βρέθηκε ότι οι «ανθεκτικοί» νέοι ήταν σε θέση μέσω δικών τους ιδεών 
να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας (Naeem et 
al., 2020). 

Η ψυχική ανθεκτικότητα βρέθηκε στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδια-
φέροντος καθώς κατά τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης αντιμετωπίζει τον κοινό 
στρεσογόνο παράγοντα της πανδημίας του SARS-CoV-2 (Covid-19). Άλλες 
μελέτες έχουν επανειλημμένως δείξει ότι τα άτομα που επιδίδονται σε «ανθε-
κτικές» συμπεριφορές, όπως η φροντίδα της ψυχικής τους υγείας και η χρή-
ση πρακτικών μείωσης του στρες, μπορούν να προσαρμόζονται και να αντα-
ποκρίνονται σε αντιξοότητες (Liu, Reed, & Girard, 2017· Masten, 2019). Οι 
Masten και Motti-Stefanidi (2020) επισημαίνουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα 
των παιδιών σε περιόδους κρίσης, όπως αυτής του Covid-19, εξαρτάται από 
την αλληλεπίδραση πολλών συστημάτων που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί, 
τις σχέσεις του με την οικογένειά του, τους φροντιστές και τους φίλους του 
αλλά και με μια σειρά από πόρους που του παρέχονται από την οικογένεια, 
το σχολείο και την κοινότητα. Κατά τον τρόπο αυτό, τονίζεται η σημασία της 
συνεργασίας και της συλλογικής σύμπραξης για την ψυχική ενδυνάμωση και 
ευεξία των νέων. 

Εξετάζοντας τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές σχολικής ηλι-
κίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα ποσοστό μαθητών που αντιμετώπισε με 
αποτελεσματικότητα τις δυσκολίες και τα νέα δεδομένα που επέφερε ο κορω-
νοϊός και μπόρεσε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες (Verger, Urbanowicz, 
Shankland, & McAloney-Kocaman, 2021). Συγκεκριμένα, τα παιδιά δεν είναι 
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σε θέση γνωστικά να κατανοήσουν το βαθμό του κινδύνου και τις επιπτώσεις 
από την πανδημία, σε αντίθεση με τους εφήβους που έχουν αναπτυχθεί γνω-
στικά, είναι πιο ώριμοι και διαθέτουν περισσότερες εμπειρίες και βιώματα 
(Duan et al., 2020). Επίσης, οι έφηβοι επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που αποδεικνύονται πιο ευαίσθητα σε επιδρά-
σεις του περιβάλλοντος λόγω του εγκλεισμού και της απομάκρυνσης από το 
σχολείο (Τso et al., 2020). Ακόμη, η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηρι-
ότητες, η επικοινωνία με τους γονείς και τα αδέρφια τους (Prime, Wade, & 
Browne, 2020) και η διατήρηση σε μεγάλο βαθμό της καθημερινής τους ρου-
τίνας φάνηκε να συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων στρες τόσο στα παιδιά 
όσο και στους γονείς τους (Dvorsky, Breaux, & Becker, 2020). 

Ως προς το φύλο, δεν προκύπτει στις περισσότερες μελέτες, κάποια διαφο-
ροποίηση μεταξύ των μαθητών λόγω της ηλικίας (Duan et al., 2020. Tso et al., 
2020). Ωστόσο, τα κορίτσια εμφανίζουν εσωτερικευμένα προβλήματα συγκρι-
τικά με τα αγόρια τα οποία φαίνεται να εκδηλώνουν μεγαλύτερη επιθετικότη-
τα, διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα και ανησυχία 
κατά την παιδική ηλικία (Zhou et al., 2020). Παράλληλα, ο εγκλεισμός και η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρείχε την ευκαιρία σε ορισμένους μαθητές να 
αποκτήσουν κίνητρα μάθησης, υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας, 
αντιληπτική ικανότητα και επιμονή. Η απομάκρυνση από το ανταγωνιστικό και 
στρεσογόνο περιβάλλον του σχολείου τούς βοήθησε να βελτιώσουν τις σχολι-
κές τους επιδόσεις, να ενισχύσουν τις δεξιότητες αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 
και να μειώσουν το άγχος για τα μαθήματα (Dvorsky, Breaux, & Becker, 2020). 

Άγχος

Ψυχικές διαταραχές φαίνεται να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα σε μα-
θητές σχολικής ηλικίας (6-12 ετών) κατά τα τελευταία χρόνια βάσει των στοι-
χείων που δημοσιεύονται από τον Π.Ο.Υ. (Kyu et al., 2016). Συγκεκριμένα, 
εκτιμάται ότι το 10-20% των παιδιών παγκοσμίως εκδηλώνει συμπτώματα άγ-
χους και κατάθλιψης, ενώ μεγάλος αριθμός συμπεριφορικών και συναισθημα-
τικών διαταραχών εμφανίζονται σε μαθητές ηλικίας 6-16 ετών (Polanczyk et 
al., 2015). Μελέτη στην Κίνα του Wang και των συνεργατών (2020) έχει δεί-
ξει ότι κατά το διάστημα του εγκλεισμού, τα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης 
αυξήθηκαν τόσο σε ενηλίκους όσο και σε παιδιά. Ο Xie και οι συνεργάτες του 
(2020) εξετάζοντας τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης σε μαθητές δημο-
τικού στην πόλη Wuhan, αναφέρουν ότι το 18,9% των μαθητών σε διάστημα 
δύο μηνών μετά την έναρξη της πρώτης «καραντίνας» εμφάνιζε συμπτώματα 
άγχους και το 22,6% συμπτώματα κατάθλιψης. Ακόμη, οι Zhou et al. (2020) 
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αναφέρουν ότι το 44% των παιδιών στο ηλικιακό φάσμα 12-18 ετών εμφάνι-
σαν συμπτώματα κατάθλιψης, το 37% εκδήλωσε άγχος και το 31% είχε και 
τους δύο τύπους συμπτωμάτων. Υψηλά επίπεδα άγχους και καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων επισημάνθηκαν πρόσφατα από τους Duan et al. (2020) σε παι-
διά και εφήβους συγκριτικά με μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί ένα χρόνο 
πριν την έναρξη της πανδημίας. 

Ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών υπο-
γραμμίζεται σε έρευνα που διεξήχθη στην Ινδία (Saurabh & Ranjan, 2020) και 
τη Βραζιλία (Garcia de Avila et al., 2020) καθώς διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 
εξέφραζαν έντονες ανησυχίες, αδυναμία, άγχος και φόβο. Ομοίως, μελέτες στις 
ΗΠΑ αναφέρουν ότι πλήττεται η ψυχική ευεξία των παιδιών και παρατηρού-
νται προβλήματα συμπεριφοράς λόγω της πανδημίας, του εγκλεισμού και της 
απομάκρυνσης από το σχολικό περιβάλλον (Gassman-Pines, Ananat, & Fitz-
Henley, 2020· Patrick, et al., 2020). Ειδικότερα, τα παιδιά εκδήλωναν έντονη 
ανησυχία για τα άτομα της οικογένειάς τους και φόβο μήπως νοσήσουν είτε 
τα ίδια είτε κάποιος γονέας από Covid-19. Στις περιπτώσεις δε που είχαν νο-
σήσει τα ίδια, βίωναν άγχος μήπως μεταδώσουν στους υπόλοιπους τον ιό και 
η νόσηση αυτή οδηγήσει στο θάνατό τους (Duan et al., 2020). 

Από την άλλη πλευρά, έρευνες που διεξήχθησαν στον ευρωπαϊκό χώρο και 
την Ελλάδα με αντίστοιχα δείγματα έδειξαν ότι τα επίπεδα άγχους των παιδιών 
φαίνεται να αυξήθηκαν πολύ λίγο (Orgilés et al., 2020. Ravens-Sieberer et al., 
2021· Siachpazidou et al., 2021). Η συμβολή των γονέων στη διαχείριση και 
την προσαρμογή των παιδιών τους στους περιορισμούς, η αποφυγή συγκρού-
σεων, το αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον αλλά και η ενασχόληση των παι-
διών με δημιουργικές δραστηριότητες φαίνεται να συνέβαλαν στην αποφυγή 
ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών. 

Οι Καρτέρης και Αντωνίου (2017) διαπιστώνουν ότι ως προς την εμφάνι-
ση συμπτωμάτων άγχους σε μαθητές δημοτικού δεν εντοπίζονται διαφυλικές 
διαφορές αν και τα κορίτσια εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα σε μικρότε-
ρη ηλικία συγκριτικά με τα αγόρια. Μελέτες σε παιδιά κατά το διάστημα του 
εγκλεισμού δεν αναφέρουν κάποια σχέση μεταξύ δημογραφικών χαρακτηρι-
στικών και συμπτωμάτων άγχους (Yue, Zang, Le & An, 2020). Τονίζεται ότι 
τα παιδιά με αγχώδεις διαταραχές πριν από την πανδημία επηρεάστηκαν αρ-
νητικά αν και φάνηκε ότι διαχειρίστηκαν τις καταστάσεις πιο αποτελεσματι-
κά χρησιμοποιώντας στρατηγικές αντιμετώπισης στρεσογόνων παραγόντων 
(Lavigne-Cervan et al., 2021). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των επιπέδων ψυ-
χικής ανθεκτικότητας σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού 
σχολείου όπως και του άγχους κατά την περίοδο του δεύτερου και τρίτου κύ-
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ματος της πανδημίας Covid-19 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά των συμμετεχόντων. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία αναμένεται 
ότι οι μαθητές δημοτικού θα αναφέρουν υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας χωρίς 
να εμφανίζονται διαφυλικές διαφορές ενώ θετική συσχέτιση αναμένεται μετα-
ξύ της σχολικής επίδοσης και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ακόμη, αναμένεται 
να σημειωθεί ενασχόληση των νέων με δημιουργικές δραστηριότητες κατά το 
διάστημα του εγκλεισμού. Επιπλέον, σημαντικά ευρήματα είναι πιθανόν να 
εντοπιστούν όσον αφορά τα ερωτήματα για τον κορωνοϊό που αφορούν τη 
μόλυνση από τον Covid-19 κάποιου μέλους της οικογένειας και την ύπαρξη 
ευπαθών ομάδων σε αυτήν. 

Μεθοδολογία

Δείγμα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 187 μαθητές πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών ελληνικών εκπαιδευτικών σχολικών μονά-
δων και φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ (Ν = 91) και Στ΄ 
(Ν = 96) τάξη του Δημοτικού αντίστοιχα. Στο δείγμα συμμετείχαν 93 (49,7%) 
κορίτσια και 94 (50,2%) αγόρια, ηλικίας από 9-12 ετών. Η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων χαρακτήρισε την επίδοσή της τον τελευταίο χρόνο άριστη (109 
μαθητές/ 33,31%) και ακολουθούν όσοι τη χαρακτήρισαν καλή (63 μαθητές/ 
32,81%) και μέτρια (10 μαθητές/ 23,69% ) ενώ ελάχιστοι δήλωσαν ότι ήταν 
χαμηλή ή πολύ χαμηλή (5 μαθητές/ 10,19%) και με αναφορά στην περσινή τους 
βαθμολογία. Ως προς το επάγγελμα των γονέων διαπιστώθηκε ποικιλομορφία, 
ενώ στο ερώτημα σχετικά με ποιον διαμένουν, η πλειοψηφία του δείγματος 
απάντησε και με τους δυο γονείς (63%) ενώ και με κάποιο ηλικιωμένο άτομο 
το 19,2%. Οι μονογονεϊκές οικογένειες ήταν σε ποσοστό 12,2% και με κάποιο 
ηλικιωμένο άτομο το 5,8%. Η πλειοψηφία των παιδιών ανέφερε ότι είχε του-
λάχιστον έναν αδελφό/ή (77%). Στο ερώτημα που αφορά τις δραστηριότητες 
και τα ενδιαφέροντά τους, αρκετοί μαθητές απάντησαν ότι ασχολούνταν πολύ 
με τη μουσική (49,2%), τη ζωγραφική (36%), τον αθλητισμό (34%), τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια (31%) ενώ σε πιο χαμηλά ποσοστά ήταν η ενασχόληση με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (24%) και τη ρομποτική (15%). Σε ερωτήσεις 
που αφορούσαν τον κορωνοϊό και την ύπαρξη κάποιου στενού οικογενειακού 
τους προσώπου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θετικά απάντησε το 49,7%, ενώ 
σε ποσοστό 14% απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα για το αν κάποιος από 
την οικογένεια έχει νοσήσει από Covid-19. 
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Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε 
τρεις κλίμακες και πληροφορίες για τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 
Για την μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας χρησιμοποιήθηκε το πρωτότυπο 
ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο στα ελληνικά The Child and Youth Resilience 
Measure (CYRM-12) των Liebenberg, Ungar και LeBlanc (2013) που αποτελεί 
τη σύντομη εκδοχή του αντίστοιχου αρχικού ερωτηματολογίου των 28 ερω-
τήσεων των Ungar και Liebenberg (2011) (α = 0,840). Η κλίμακα περιείχε 12 
προτάσεις που συνέθεταν τρεις υποκλίμακες οι οποίες αξιολογούν τις ατομικές 
δυνατότητες/πόρους, τις σχέσεις με τους κύριους φροντιστές και παράγοντες 
που διευκολύνουν την αίσθηση του ανήκειν με κλίμακα Likert που κυμαινόταν 
από 1-3 με τους μαθητές να καλούνται να επιλέξουν αν ισχύουν για αυτούς ή 
όχι οι συγκεκριμένες προτάσεις. 

Ακόμη, για την εξέταση των επιπέδων άγχους χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) των Spielberger, Edwards, 
Lushene, Montuori και Platzek (1973), σταθμισμένη στα ελληνικά από τους 
Psychountaki, Zervas, Karteroliotis και Spielberger (2003). Στην παρούσα με-
λέτη, στηριζόμενοι στην ελληνική στάθμιση χρησιμοποιήθηκε μια εκ των δύο 
υποκλιμάκων, τo άγχος-προδιάθεσης (Anxiety-trait/ A-Trait, α = 0,80) αποτε-
λούμενη από είκοσι ερωτήσεις σε κλίμακα Likert (1-3: σχεδόν ποτέ, μερικές 
φορές, πολύ συχνά) ζητώντας από τα παιδιά να προσδιορίσουν σε κάθε πρό-
ταση τη συχνότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς πού περιγραφόταν. 

Διαδικασία Χορήγησης

Τα δεδομένα συνελέγησαν κατά την περίοδο της δεύτερης και τρίτης «καρα-
ντίνας» στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2020 - Μάιος 2021) με τη μέθοδο του ηλε-
κτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο απεστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών και σε διευθυντές σχο-
λείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την προώθησή του σε οικογένειες 
μαθητών. Παράλληλα, μαζί με τα ερωτηματολόγια, οι γονείς και οι κηδεμόνες 
των ανηλίκων λάμβαναν και ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο ενημερώνο-
νταν για τον σκοπό της μελέτης, την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία των 
απαντήσεων των παιδιών τους τηρουμένων όσων ισχύουν περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων και τη σχετική ελληνική νομοθεσία. 
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Αποτελέσματα 

Εξετάζοντας τα δεδομένα ως προς την κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας δια-
πιστώθηκε η ύπαρξη μη στατιστικώς σημαντικών διαφορών (p = 0,127) μετα-
ξύ κοριτσιών και αγοριών (M = 34, SD = 6 και M = 34, SD = 4) και ελέγχους 
Mann-Whitney U (U = 3821). Στη συνέχεια ελέγχθηκε αν διαφοροποιείται η 
ψυχική ανθεκτικότητα με βάση τα διαφορετικά επίπεδα της σχολικής επίδο-
σης με χρήση ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και post-hoc έλεγχο Games-
Howell. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι μαθητές που χαρακτήρισαν την 
σχολική τους επίδοση «άριστη» και «πολύ καλή» ανέφεραν υψηλότερα επίπε-
δα ανθεκτικότητας (Μ = 33,31, SD = 3,88 και αντίστοιχα Μ = 32,81 και SD = 
3,61) σε σύγκριση με αυτούς που την αξιολόγησαν ως «μέτρια» και «χαμηλή» 
(Μ = 23,63 και SD = 3,88). Στατιστικώς σημαντική διαφορά σχετίζεται με τη 
σχολική επίδοση των μαθητών το τελευταίο διάστημα: F = 36,09, p < 0,001. 

Πίνακας 1:
Συγκρίσεις μέσων όρων της Ψυχικής Ανθεκτικότητας και του Άγχους 

προδιάθεσης ως προς διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Ψυχική 

Ανθεκτικότητα 
(CYRM)

U/t/F p

Φύλο

Αγόρια
(n = 94)

Μdn 34,00

3821,0 0,127
IQR 6,00

Κορίτσια
(n = 93)

Μdn 34,00
IQR 4,00

Σχολική 
επίδοση

Έως μέτρια
(n = 16)

Μ 23,63

36,09 < 0,001

SD 8,06
Πολύ καλή

(n = 62)
Μ 32,81
SD 3,61

Άριστη
(n = 109)

Μ 33,31
SD 3,88

Άγχος προδιάθεσης 
(STAIC A-Trait)

Ανήκει κάποιος 
από την 
οικογένεια σε 
ευπαθή ομάδα;

Ναι
(n = 92)

Μ 31,86

-2,14 0,033
SD 10,59

Όχι
(n = 95)

Μ 35,40
SD 11,93

Έχει νοσήσει 
κάποιος από 
την οικογένεια 
από Covid-19;

Ναι
(n = 26)

Μ 33,85

0,09 0,928
SD 8,53

Όχι
(n = 161)

Μ 33,63

SD 11,82
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Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επί-
πεδο σημαντικότητας 5%.

Ως προς το άγχος-προδιάθεσης (STAIC A-Trait) δεν βρέθηκαν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές με βάση το φύλο των μαθητών, την σχολική επίδοση και 
τα άτομα με τα οποία διαμένουν (με τους δύο γονείς ή με έναν από τους δύο 
γονείς, την παρουσία ηλικιωμένου ατόμου και την ύπαρξη αδερφών). Ωστόσο, 
σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις κλίμακες αυτές ως προς 
το αν κάποιος από την οικογένεια ανήκει σε ευπαθή ομάδα μετά από ελέγχους 
t-test (t (-2,14), p = 0,033). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που είχαν κάποιο 
άτομο στην οικογένεια που ανήκει σε ευπαθή ομάδα παρουσίασαν χαμηλότε-
ρα επίπεδα άγχους-προδιάθεσης (Μ = 31,86, SD = 10,59) σε σύγκριση με τους 
συμμαθητές τους που δεν είχαν (M = 35,40, SD = 11,93). 

Επιπλέον, δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του 
άγχους ως προς το αν έχει νοσήσει κάποιος από την οικογένεια από Covid-19 
μετά από ελέγχους t-test. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξαν αρκετά 
παιδιά που απάντησαν αρνητικά στη νόσηση από Covid-19 κάποιου μέλους 
στην οικογένεια (n = 161) έναντι όσων αποκρίθηκαν θετικά (n = 26). 

Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας μελέτης υπήρξε η διερεύνηση των επιπέδων ψυχικής 
ανθεκτικότητας και του άγχους σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού, παρουσιάζοντας αρχικά ευρήματα για την ψυχική υγεία και τη συ-
μπεριφορά ενός δείγματος μαθητών σχολικής ηλικίας μέσα από αναφορές των 
ίδιων των μαθητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Παρά τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των ειδικών για τις αντίξοες 
συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία, τους συνεχείς εγκλεισμούς και 
τα περιοριστικά μέτρα, οι μαθητές φάνηκε ότι επέδειξαν ανθεκτικότητα και δι-
αχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις πρωτόγνωρες αυτές καταστάσεις. Πιο συγκε-
κριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά παρουσίασαν υψηλά επίπεδα ανθεκτικότη-
τας στην παρούσα μελέτη, εύρημα που συμφωνεί με άλλες πρόσφατα δημοσι-
ευμένες μελέτες που διεξήχθησαν με αντίστοιχους πληθυσμούς που επλήγησαν 
στην Ιταλία (Cusinato et al., 2020) και την Κίνα (Tso et al., 2020). Σε αυτήν την 
ηλικία, ο εγκλεισμός και η απομάκρυνση από την παρέα των συνομηλίκων έγινε 
αποδεκτή ευκολότερα συγκριτικά με τους εφήβους που αντέδρασαν στις απαγο-
ρεύσεις, όσο και με παιδιά μικρότερης ηλικίας (4-6 ετών) που λόγω ακριβώς της 
ηλικίας και της γνωστικής τους ανάπτυξης δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα 
των συνθηκών και τον υφιστάμενο κίνδυνο (Duan et al., 2020). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των παιδιών ανέφερε ότι κατά την 
περίοδο του εγκλεισμού ασχολείτο με δημιουργικές δραστηριότητες όπως 
μουσική, ζωγραφική και αθλητισμό. Το συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να 
σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας καθώς αυτό διαπιστώθηκε 
και σε άλλες μελέτες όπου τα παιδιά κατά την περίοδο του εγκλεισμού ασχο-
λούνταν με δημιουργικές δραστηριότητες εντός σπιτιού, στον κήπο ή είχαν τη 
δυνατότητα για έναν περιορισμένο χρονικά περίπατο εκδηλώνοντας μικρότε-
ρης έντασης συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα (Brooks et al., 
2020· Orgile et al., 2020).

Επιπλέον, δεν σημειώθηκαν διαφυλικές διαφορές ως προς την ψυχική αν-
θεκτικότητα όπως και σε ανάλογη έρευνα στην Ιταλία (Cusinato et al., 2020). 
Γενικά, τα ευρήματα για το φύλο και την ψυχική ανθεκτικότητα δείχνουν ότι οι 
άνδρες επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας συγκριτικά με τις γυ-
ναίκες ιδιαίτερα όταν έρχονται αντιμέτωπες με στρεσογόνα γεγονότα, καθώς η 
ψυχική δυσφορία και τα προβλήματα αυξάνονται, ενώ σημειώνουν επιπρόσθε-
το στρες και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Brooks et al., 2020· Brouard et al., 2020). 

Ως προς τη σχολική επίδοση, όπως αναμενόταν βρέθηκε ότι οι μαθητές 
που χαρακτήρισαν την σχολική τους επίδοση «άριστη» και «πολύ καλή» ανέ-
φεραν υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας συγκριτικά με τους μαθητές που 
την χαρακτήρισαν ως «μέτρια» και «χαμηλή και πολύ χαμηλή». Μια ερμηνεία 
για αυτό το εύρημα είναι ότι το σχολικό περιβάλλον και η ενασχόληση με τα 
μαθήματα που οδηγεί σε καλή επίδοση ενδέχεται να λειτουργήσουν ως προ-
στατευτικοί παράγοντες για την ενίσχυση του εαυτού και της ψυχικής ενδυνά-
μωσης (Masten & Motti-Stefanidi, 2020. Πολυχρόνη, Κουτρίκη, & Αντωνίου, 
2017). Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που ανέφεραν χαμηλή 
και μέτρια επίδοση ήταν αρκετά λιγότεροι από τις υπόλοιπες ομάδες. Τέλος, 
ο τύπος της οικογένειας και το αν διαμένουν με τους δυο γονείς ή τον έναν ή/
και με κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν φάνηκε να διαφοροποιούσαν τα επίπε-
δα ανθεκτικότητας. 

Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων διαφορές 
στο άγχος ως προς το φύλο και τα πρόσωπα με τα οποία διαμένουν τα παιδιά, 
όπως και με την ύπαρξη αδερφών. Η κατάσταση που επικράτησε στην Ελλά-
δα και οι υφιστάμενοι οικογενειακοί δεσμοί ενδεχομένως να συνέβαλαν στην 
εμφάνιση περιορισμένων συμπτωμάτων τόσο άγχους όσο και διαταραχή στρες 
μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός δεδομένου ότι στην Ιταλία τα παιδιά ση-
μείωσαν σοβαρότερα συμπτώματα (Davico et al., 2021). 

Επιπρόσθετα, μελέτες που έχουν διεξαχθεί μετά την έναρξη και την ταχεία 
εξάπλωση του Covid-19 αναφέρουν ότι η ψυχική υγεία των παιδιών έχει τεθεί 
σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών διαπιστώνεται ότι 
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τα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα άγχους, στρες, διαταραχές στον ύπνο και 
στην πρόσληψη τροφής ενώ η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής 
ήταν οι βασικές συμπεριφορικές δυσκολίες (Cusinsato et al., 2020· Xie et al., 
2020). Ωστόσο, φάνηκε να υπάρχει διαφορά στον αντίκτυπο των επιπτώσεων 
της πανδημίας στα παιδιά μεταξύ των χωρών. Στην Κίνα, τα παιδιά εμφάνισαν 
συμπτώματα άγχους και Διαταραχής Στρες μετά από Ψυχοτραυματικό Γεγονός 
σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτά των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, ενώ αντί-
στοιχη εικόνα παρατηρήθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως στην Ιταλία 
και την Ισπανία όπου η επιδημιολογική εικόνα ήταν πιο σοβαρή συγκριτικά 
με τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ravens-Sieberer et al., 2021). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα άγχους ήταν χαμηλότερα στα παιδιά 
που ανέφεραν ότι κάποιος από την οικογένεια ανήκε σε ευπαθή ομάδα σε σύ-
γκριση με τους συμμαθητές τους που δεν είχαν. Πιθανολογείται ότι τα παιδιά 
αυτά ήταν πιο προσεκτικά και ακολουθούσαν με μεγαλύτερη συνέπεια τα μέ-
τρα προστασίας έναντι στο κορωνοϊό, επειδή δεν ήθελαν να θέσουν σε κίν-
δυνο το ευάλωτο μέλος της οικογένειάς τους. Από την προ-Covid εποχή, τα 
παιδιά έχουν εκπαιδευτεί να τηρούν τα γενικότερα μέτρα για την προστασία 
της δημόσιας και της δικής τους υγείας νιώθοντας, έτσι, πιο ασφαλή. Και στην 
προκειμένη περίπτωση κατάφεραν να παραμείνουν πιο ήρεμα προστατεύοντας 
τους οικείους τους (Varma et al., 2021). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε ορισμένους περιορι-
σμούς. Αρχικά, πρόκειται για μια συγχρονική έρευνα και επομένως δεν μπορεί 
να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα εν λόγω ευρήματα ως προς τις εξεταζόμενες 
μεταβλητές αποτελούν σαφή επίδραση της πανδημίας. Επίσης, τα δεδομένα προ-
έρχονται από ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, τα οποία συμπληρώθηκαν ηλε-
κτρονικά από παιδιά καθώς στάλθηκαν στους γονείς και τους κηδεμόνες τους και 
κατ’ επέκτασιν οι συνθήκες της συμπλήρωσης και ο βαθμός καθοδήγησης των 
ενηλίκων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. Ας σημειωθεί ότι οι περισσότερες 
μελέτες που έχουν δημοσιευτεί και αφορούν παιδιά, δεν στηρίζονται σε αναφορές 
των ίδιων των παιδιών αλλά καταγράφονται οι απόψεις των γονέων για εκείνα. 

Επίσης, οι μαθητές δεν ανέφεραν αν διέμεναν σε αστικά κέντρα ή την πε-
ριφέρεια, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που αφορούν τα διαθέσιμα 
μέσα και τους πόρους που διέθεταν για την αντιμετώπιση της μόλυνσης από 
τον ιό αλλά και των τρόπων και μέσων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 
τους εν καιρώ εγκλεισμού. Τέλος, το δείγμα θεωρείται σχετικά περιορισμένο 
και δεν είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον γενικό πληθυσμό 
αυτής της ηλικιακής ομάδας. 

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας έρευνα εθνι-
κής εμβέλειας με τη συμμετοχή μαθητών από πολλές και διαφορετικές περιο-
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χές της χώρας ώστε να διερευνηθούν και άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με 
την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και ιδιαιτέρως μακροπρόθεσμα 
μετά την επάνοδο στην προ-Covid εποχή και την αποκαλούμενη «κανονικό-
τητα» της προτέρας κατάστασης. Η παρακολούθηση της ψυχικής υγείας των 
παιδιών και ο εντοπισμός εκείνων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 
για ανάπτυξη προβλημάτων θα αποτελέσει το πρώτο και ταυτόχρονα το κα-
θοριστικό βήμα για την κατάλληλη υποστήριξή τους.
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Abstract

The outbreak of the new coronavirus disease and the sudden changes that 
occurred caused a negative impact on the mental health of children. The purpose 
of this study was to investigate the levels of resilience and anxiety in 5th 
and 6th-grade students during the second and third waves of the Covid-19 
pandemic. A total of 187 primary school students (93 girls and 94 boys), aged 
9-12 years, took part by completing an online questionnaire which was sent to 
their parents. The results showed that there were no differences in resilience 
in terms of gender, while there was a positive correlation between academic 
performance and resilience.

As regards trait-anxiety, it was found that children how had a person in their 
environment belonging to a vulnerable group reported higher levels of resilience 
during the quarantine period and lower levels of anxiety.
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Εισαγωγή

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για την ισότιμη 
εκπαιδευτική υποστήριξη όλων των μαθητών αποκρυσταλλώνονται τα 
τελευταία χρόνια σε πολλές διεθνείς συμβάσεις. Πρωτοποριακή θεωρείται 
η διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994), που έθεσε ως στόχο την «Εκπαίδευση 
για όλους», εξετάζοντας παράλληλα τις αλλαγές που πρέπει να επισυμβούν 
στo σχολείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή σε όλους 
ανεξαιρέτως τους μαθητές στο πλαίσιο μιας Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 
(Inclusive Education) (UNESCO, 1994).

Κατά κοινή ομολογία, η εκπαίδευση ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) διαγράφει διαφορετική διαδρομή 
από την εκπαίδευση των υπολοίπων μαθητών (Ευσταθίου, 2015· Zoniou-
Sideri & Vlachou 2006). Όπως επισημαίνεται από τη Florian (2010), όταν 
η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες στηρίζεται 
σε ενισχυτικά ή σε ξεχωριστά προγράμματα διδασκαλίας (π.χ. σε ένα Τμήμα 
Ένταξης) σε σχέση με το πρόγραμμα διδασκαλίας της κοινής τάξης, είναι 
άδικη διότι διαιωνίζεται η διάκριση των μαθητών.

Mε την ψήφιση του άρθρου 82 του Ν. 4368/2016 επιχειρήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η κατάργηση των διαχωριστικών 
εκπαιδευτικών πολιτικών προωθώντας τη συμπερίληψη των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. στο πλαίσιο της τάξης τους, με τη συνεργασία του 
εκπαιδευτικού γενικής αγωγής και του εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης 
(Τ.Ε.). H φιλοσοφία της συμπερίληψης έχει κερδίσει έδαφος σε διεθνές 
επίπεδο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς διάφοροι διεθνείς οργανισμοί 
υποστηρίζουν την προώθησή της στο σχολικό συγκείμενο (Azorín & Ainscow, 
2018), η εφαρμογή της, ωστόσο, φαίνεται να αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική 
διαδικασία που προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς (Shyman, 2015).

Για τον λόγο αυτό, η σχετική βιβλιογραφία δεν εστιάζεται μόνο στη 
σπουδαιότητα των πολιτικών που υιοθετεί μια χώρα αλλά -μεταξύ άλλων- 
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διερευνά συστηματικά τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, καθώς 
σύμφωνα με διάφορους μελετητές ο ρόλος τους είναι καταλυτικός για την 
προώθηση της συγκεκριμένης προσέγγισης (Booth & Ainscow, 2011· Shevlin, 
Winter & Flynn, 2013).

Δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 
ειδικών ως προς την έννοια της συμπερίληψης (Azorin & Ainscow, 2018), 
δεν προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε 
διεθνές επίπεδο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αντικρουόμενες. Σε 
πολλές έρευνες οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν θετική άποψη (π.χ. Blecker & 
Boakes, 2010· Gyimah, Sugden & Pearson, 2011· Shevlin et al, 2013), σε 
άλλες ουδέτερη (Galović, Brojčin & Glumbić, 2014), ενώ δεν απουσιάζουν και 
έρευνες στις οποίες η άποψη των εκπαιδευτικών καταγράφεται ως αρνητική 
(Agbenyega, 2007· Rakap & Kaczmarek, 2010).

Αν και οι συμπεριληπτικές πρακτικές εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες 
εδώ και αρκετά χρόνια, οι έρευνες δείχνουν ότι συνήθως οι εκπαιδευτικοί 
τις αξιοποιούν περιορισμένα και συχνά με απόκλιση από το θεωρητικό τους 
πλαίσιο (Bryant Davis, Dieker, Pearl & Kirkpatrick, 2012· Mulholland & 
O’Connor 2016· Shevlin et al., 2013). 

Αναδιφώντας την ελληνική βιβλιογραφία, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν 
ερευνητικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις απόψεις και τις πρακτικές των 
εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη μετά την ψήφιση του άρθρου 82 του Ν. 
4368/2016. Οι σχετικές απόψεις επίσης, των εκπαιδευτικών πριν από την 
υιοθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης χαρακτηρίζονται αντιφατικές. Σε 
αρκετές έρευνες αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάκεινται θετικά προς τη γενική φιλοσοφία της συμπερίληψης (Avramidis 
& Kalyva, 2007· Batsiou, Bebetsos, Panteli & Antoniou, 2008· Τsakiridou 
& Polyzopoulou, 2014), παρουσιάζοντας μάλιστα έντονη προσήλωση στην 
αρχή ότι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ε.ε.α. δικαιούνται να εκπαιδεύονται 
μαζί με τους συνομήλικους τους. Παράλληλα, στις ίδιες έρευνες ή συναφείς η 
υποστήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. σε διαχωριστικά περιβάλλοντα 
θεωρείται ως η καταλληλότερη μορφή φοίτησης από την πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006· Fyssa, Vlachou & Avramidis, 
2014). Είναι αξιοπρόσεκτο ότι παρόλο που στην έρευνα των Tsakiridou και 
Polyzopoulou (2014) οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές απόψεις σχετικά με τη 
συμπερίληψη, ταυτόχρονα εκφράζουν ουδετερότητα ως προς την εφαρμογή 
της. Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Fyssa et al. (2014), που αφορά σε 
εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, η περαιτέρω ανάλυση δεδομένων 
έδειξε ότι στην πραγματικότητα οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην πλειοψηφία 
τους αντανακλούν το ενταξιακό μοντέλο, το οποίο θεωρεί τη διαφορετικότητα 
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πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί με την προσαρμογή των μαθητών στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη σχετική υποστήριξη στο Tμήμα Ένταξης.

Πράγματι, τα ευρήματα που αποτυπώνουν τις πρακτικές των εκπαιδευτικών 
αναφορικά με τη συμπερίληψη πριν από την ψήφιση του σχετικού άρθρου 
στη χώρα μας είναι λίγα και καταδεικνύουν την αξιοποίηση διαχωριστικών 
προσεγγίσεων στο σχολικό συγκείμενο (Fyssa et al., 2014· Strogilos & 
Tragoulia 2013· Strogilos, Stefanidis & Tragoulia 2016). Επιπρόσθετα, 
καταδεικνύεται αφενός ότι οι ευθύνες των εκπαιδευτικών είναι ανισοβαρείς 
και αφετέρου ότι για τη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
ακολουθείται η εξατομικευμένη προσέγγιση (Strogilos & Tragoulia, 2013· 
Strogilos et al., 2016).

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων και των 
πρακτικών των εκπαιδευτικών της τάξης και του Τμήματος Ένταξης κατά 
την εκδίπλωση της συνεργασίας τους για τη συμπερίληψη των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. στο πλαίσιο της τυπικής τάξης. Πιο συγκεκριμένα τα 
ερωτήματα που επιχειρήθηκαν να διερευνηθούν ήταν:

α) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ε.ε.α. στην τυπική τάξη;

β) Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις απόψεις τους και στο φύλο, την ηλικία, τα 
έτη υπηρεσίας, τη θέση υπηρέτησης και τις βασικές σπουδές;

Μέθοδος

Συμμετέχοντες

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε σχολικές μονάδες τριών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Βόρειας Ελλάδας στις οποίες λειτουργούν 
Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) και εφαρμόζεται, κατά δήλωση των εκπαιδευτικών, 
η πρόβλεψη του άρθρου 82 του Ν.4368/2016 αναφορικά με την υποστήριξη 
των μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. εντός της τυπικής τάξης. Λόγω της 
μικρής απήχησης που παρουσιάζει η εν λόγω διάταξη (εφαρμόζεται σε 32 Τ.Ε. 
σε σύνολο 158 Τ.Ε.) δεν έγινε δειγματοληψία, αλλά απευθύνθηκε πρόσκληση 
συμμετοχής στην έρευνα σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς που 
ακολουθούν την πρόβλεψη του νόμου. Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας 
αποτελείται από 71 εκπαιδευτικούς, 41 (57,7%) γενικής αγωγής και 30 
(42,3%) εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης. Αναφορικά με το φύλο, 15 
εκπαιδευτικοί είναι άντρες (21,1%) και 56 γυναίκες (78,9%). Ως προς την 
ηλικία των εκπαιδευτικών, 4 (5,6%) εντάσσονται στην κατηγορία «22-31 
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ετών», 18 (25,4%) στην κατηγορία «32-41 ετών», 30 (42,3%) στην κατηγορία 
«42-51 ετών» και τέλος 19 άτομα (26,8%) στην κατηγορία «52 και άνω 
ετών». Ως προς τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων, 4 (5,6%) εκπαιδευτικοί 
υπηρετούν 1-8 έτη, 20 (28,2%) υπηρετούν 9-16 έτη, 22 (31%) υπηρετούν 17-
24 έτη, ενώ 25 (35,2%) υπηρετούν 25 έτη και άνω. Αναφορικά με τις βασικές 
σπουδές των συμμετεχόντων, 61 εκπαιδευτικοί διαθέτουν πτυχίο στη Γενική 
Αγωγή (85,9%), ενώ μόλις 10 (14,1%) στην Ειδική Αγωγή. Τέλος, όσον αφορά 
άλλες σπουδές των συμμετεχόντων, 23 εκπαιδευτικοί (32.4%) διαθέτουν 
μεταπτυχιακό και 4 εκπαιδευτικοί (5,6%) διαθέτουν διδακτορικό τίτλο.

Μέσο συλλογής δεδομένων

Για τη συλλογή δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο που αποτελείται 
από δύο μέρη. Το Α΄ Μέρος εξετάζει τα δημογραφικά δεδομένα των 
συμμετεχόντων. Το Β΄ Μέρος εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 
με τη συμπερίληψη μέσω της σύντομης κλίμακας «My Thinking About 
Inclusion» των Stoiber, Gettinger και Goetz (1998), η οποία χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα από τους Avramidis και Kalyva (2007), προκειμένου 
να μετρήσει εκείνη τη χρονική στιγμή τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 
υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. στο πλαίσιο του Τμήματος 
Ένταξης, σε αντίστιξη με το πλαίσιο της κοινής τάξης, όπως επιχειρείται στην 
παρούσα έρευνα. Σχετικά με τις ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου 
αξίζει να σημειώσουμε ότι η αξιοπιστία της επαναληπτικής χορήγησης του 
ερωτηματολογίου είναι υψηλή, καθώς ο συντελεστής Pearson βρέθηκε να 
είναι r = 0,815. H αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου είναι: 
Cronbach a = 0,888 και για την υποενότητα «Απόψεις των εκπαιδευτικών» 
είναι: Cronbach a = 0,804.

Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε πιλοτική χορήγηση με τη συνδρομή 10 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Τ.Ε. και 11 εκπαιδευτικών που εργάζονται 
σε τυπικές τάξεις και εφαρμόζουν τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση.

Στην κύρια χορήγηση του ερωτηματολογίου έλαβαν μέρος 31 από τους 
32 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον και 41 
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε 
από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ήταν άκυρο, με αποτέλεσμα το ποσοστό 
έγκυρης συμμετοχής των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Τ.Ε. να ανέλθει 
στο 93,7% (30 από τους 32 εκπαιδευτικούς).
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Αποτελέσματα

Οι Πίνακες 1 και 2 αποτυπώνουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 
συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. στο πλαίσιο της κοινής 
τάξης.

Από την επισκόπηση των Πινάκων 1 και 2 παρατηρείται ότι η πλειοψηφία 
των ερωτώμενων διάκειται θετικά απέναντι στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, 
χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν αντικρουόμενες ή ουδέτερες απόψεις. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα 1 η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (σε 
ποσοστό 90,1%) υποστηρίζει το δικαίωμα φοίτησης των μαθητών με αναπηρία 
ή/και ε.ε.α. στο πλαίσιο της κοινής τάξης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα (σε 
ποσοστό 78,9%) ότι η προαναφερθείσα πρακτική είναι επιθυμητή και για 
τους υπόλοιπους μαθητές. Αναφορικά με τη διατήρηση της τάξης, δηλαδή 
ενός θετικού σχολικού κλίματος σε ένα συμπεριληπτικό τμήμα, παρατηρείται 
ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται, με το 40,8% των εκπαιδευτικών 
να διαφωνεί και το 25,4% εξ αυτών να συμφωνεί. Επιπλέον, παρατηρείται 
πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει, σε ποσοστό 92,9%, την 
παροχή κάθε ευκαιρίας στους μαθητές με αναπηρία ή/και ε.ε.α., προκειμένου 
να λειτουργούν σε μια συμπεριληπτική τάξη. Επιπρόσθετα, από την 
επισκόπηση του Πίνακα παρατηρείται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
υποστηρίζει (ποσοστό 93%) ότι οι γονείς των μαθητών με αναπηρία ή/και 
ε.ε.α. αποκομίζουν οφέλη από τη συμπερίληψη. Τέλος, παρατηρείται ότι η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει, σε ποσοστό 78,9%, ότι οι γονείς 
των προαναφερθέντων μαθητών επιθυμούν τη φοίτηση των παιδιών τους σε 
συμπεριληπτικές τάξεις.

Πίνακας 1. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη

Ερωτήσεις Β1 ως 
Β6

Διαφωνώ
απόλυτα Διαφωνώ Ούτε διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

Β1. Οι μαθητές με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
έχουν το δικαίωμα 
να εκπαιδεύονται 
στην ίδια τάξη με 
τους μαθητές με 
τυπική ανάπτυξη.

0 0,0% 1 1,4% 6 8,5% 27 38,0% 37 52,1%
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B2. Η συμπερίληψη 
ΔΕΝ είναι η 
επιθυμητή πρακτική 
για την εκπαίδευση 
των μαθητών με 
τυπική ανάπτυξη.

30 42,3% 26 36,6% 12 16,9% 3 4,2% 0 0,0%

B3. Είναι δύσκολο 
να διατηρηθεί η τάξη 
σε ένα τμήμα που 
συγκροτείται από 
μαθητές με αναπηρία 
ή/και ε.ε.α. και 
μαθητές με μέσου 
όρου ικανότητες.

8 11,3% 29 40,8% 12 16,9% 18 25,4% 4 5,6%

B4. Οι μαθητές με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
θα πρέπει να έχουν 
κάθε ευκαιρία, ώστε 
να λειτουργούν σε μία 
συμπεριληπτική τάξη.

0 0,0% 3 4,2% 2 2,8% 38 53,5% 28 39,4%

B5. Η συμπερίληψη 
μπορεί να είναι 
ωφέλιμη για τους 
γονείς των μαθητών 
με αναπηρία ή/και 
ε.ε.α..

0 0,0% 0 0% 5 7,0% 45 63,4% 21 29,6%

B6. Οι γονείς 
των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
προτιμούν τα παιδιά 
τους να φοιτούν σε 
συμπεριληπτικές 
τάξεις.

1 1,4% 0 0,0% 14 19,7% 36 50,7% 20 28,2%

Από την επισκόπηση του Πίνακα 2 παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών αναγνωρίζει (σε ποσοστό 87,3%) τα κοινωνικά οφέλη της 
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ε.ε.α. με 
ένα σημαντικό ποσοστό (45,1%) να μην εκφράζει θέση για την πιθανή ταχύτερη 
ανάπτυξη των προαναφερθέντων μαθητών σε μια ειδικά διαχωριζόμενη τάξη. 
Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (σε ποσοστό 50,8%) 
είτε δεν εκφέρουν άποψη (σε ποσοστό 25,4%) είτε συμφωνούν (σε ποσοστό 
25,4%) με το ενδεχόμενο της πιθανής απομόνωσης των μαθητών με αναπηρία 
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ή/και ε.ε.α. από τους συμμαθητές τους σε μια συμπεριληπτική τάξη εξαιτίας 
ποικίλων λόγων (π.χ. έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, συνδιαλλαγής και 
αλληλεπίδρασης από την πλευρά των συμμαθητών κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία). Επιπλέον, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει (σε 
ποσοστό 87,4%) την καλλιέργεια της αποδοχής των ατομικών διαφορών που 
προκύπτει για τους συμμαθητές των εν λόγω μαθητών από τη Συμπεριληπτική 
Εκπαίδευση. 

Τέλος η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (σε ποσοστό 55%) διαφωνεί με 
την άποψη ότι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ε.ε.α. μονοπωλούν τον διδακτικό 
χρόνο τους, ωστόσο την ίδια στιγμή θεωρεί (σε ποσοστό 73,2%) ότι οι εν 
λόγω μαθητές απαιτούν περισσότερο την κατευθυνόμενη προσοχή τους.

Πίνακας 2. Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη

Ερωτήσεις Β7 ως Β12

Διαφωνώ 
απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε 
διαφωνώ, 

ούτε 
συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

Β7. Η συμπερίληψη 
είναι κοινωνικά 
επωφελής για τα παιδιά 
με αναπηρία ή/και ε.ε.α..

0 0,0% 0 0,0% 9 12,7% 35 49,3% 27 38,0%

B8. Οι μαθητές 
με αναπηρία ή/και 
ε.ε.α. είναι πιθανόν 
να αναπτύξουν τις 
ακαδημαϊκές τους 
δεξιότητες ταχύτερα 
σε μια ειδική, 
διαχωριζόμενη 
τάξη από ότι σε μια 
συμπεριληπτική τάξη.

8 11,3% 11 15,5% 32 45,1% 16 22,5% 4 5,6%

B9. Οι μαθητές με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
είναι πιθανόν να 
απομονωθούν από 
τους μαθητές τυπικής 
ανάπτυξης σε μια 
συμπεριληπτική τάξη.

8 11,3% 23 32,4% 18 25,4% 18 25,4% 4 5,6%
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B10. Η παρουσία των 
μαθητών με αναπηρία 
ή/και ε.ε.α. προωθεί την 
αποδοχή των ατομικών 
διαφορών από την 
πλευρά των μαθητών 
τυπικής ανάπτυξης.

0 0,0% 2 2,8% 7 9,9% 31 43,7% 31 43,7%

B11. Οι μαθητές με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
μονοπωλούν τον χρόνο 
του εκπαιδευτικού.

8 11,3% 31 43,7% 21 29,6% 10 14,1% 1 1,4%

B12. Οι συμπεριφορές 
των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ε.ε.α. 
απαιτούν περισσότερη 
κατευθυνόμενη προσοχή 
από τον εκπαιδευτικό σε 
σχέση με τις συμπεριφορές 
των μαθητών με τυπική 
ανάπτυξη.

1 1,4% 6 8,5% 12 16,9% 41 57,7% 11 15,5%

Οι Πίνακες 3 και 4 αποτυπώνουν τη διερεύνηση της επίδρασης διάφορων 
μεταβλητών στις «Απόψεις των εκπαιδευτικών». Από τη διερεύνηση της 
επίδρασης των μεταβλητών του φύλου, της θέσης υπηρέτησης και του βασικού 
πτυχίου στις απόψεις των εκπαιδευτικών με τη χρήση του t-test προέκυψε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάλογα με τη θέση υπηρέτησης (t = -3,247, 
p < 0,05) και το βασικό πτυχίο (t = -2,442, p < 0,05). Πιο συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην ειδική αγωγή ή διαθέτουν βασικό 
πτυχίο σε αυτήν εκφράζουν θετικότερες απόψεις για τη Συμπεριληπτική 
Εκπαίδευση. Από τη διερεύνηση της επίδρασης των μεταβλητών της ηλικίας, 
των ετών υπηρέτησης στις απόψεις των εκπαιδευτικών που έγινε με τη χρήση 
της ανάλυσης ANOVA δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικώς σημαντική 
διαφορά. 

Πίνακας 3. Έλεγχος διαφορών (t-test) φύλου, θέσης υπηρέτησης και 
βασικού πτυχίου ως προς τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

Φύλο t p

Απόψεις 
εκπαιδευτικών

Άνδρας
-0,253 0,801

Γυναίκα
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Θέση υπηρέτησης t
p

Απόψεις 
εκπαιδευτικών

Γενική Αγωγή
-3,247 0,002

Ειδική Αγωγή

Βασικό πτυχίο t
p

Απόψεις 
εκπαιδευτικών

Γενική Αγωγή -2,442 0,017
Ειδική Αγωγή

Πίνακας 4. Έλεγχος διαφορών (ANOVA) ηλικίας και
ετών υπηρέτησης ως προς τις απόψεις των εκπαιδευτικών

Ηλικιακή 
ομάδα F

p

Απόψεις 
εκπαιδευτικών

22-31

0,204 0,894
32-41

42-51

52 και άνω

Έτη 
υπηρεσίας F

p

Απόψεις 
εκπαιδευτικών

1-8

1,917 0,135
9-16

17-24

25 και άνω
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Συζήτηση

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις για τη Συμπεριληπτική 
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και ειδικής αγωγής που 
εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης και έχουν από κοινού την ευθύνη της 
εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο 
πλαίσιο των προβλέψεων που απορρέουν από το άρθρο 82 του Ν. 4368/2016 
για την υποστήριξη των εν λόγω μαθητών κατά κύριο λόγο στην κοινή τάξη. 

Πράγματι, σε ό,τι αφορά την προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 
ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 
αγωγής τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 
διάκεινται θετικά στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση αναγνωρίζοντας οφέλη που 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εν λόγω προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σε υψηλό βαθμό το δικαίωμα φοίτησης των 
μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. στο πλαίσιο της τάξης τους θεωρώντας 
μάλιστα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ότι οι εν λόγω μαθητές θα 
πρέπει να έχουν κάθε ευκαιρία να φοιτήσουν σε μια συμπεριληπτική τάξη. 
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η συμπερίληψη 
είναι επωφελής για όλους τους μαθητές. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες 
υποστηρίζουν θερμά ότι από τη συμπερίληψη αναπτύσσονται κοινωνικά οι 
μαθητές με αναπηρία ή/και ε.ε.α. και οι συμμαθητές τους, διότι θεωρούν στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία ότι στους τελευταίους καλλιεργείται η αποδοχή 
της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης. Μολονότι όμως οι εκπαιδευτικοί 
εκφράζουν τις προαναφερόμενες θετικές απόψεις, θεωρούν πιθανή την 
ταχύτερη ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία 
ή/και ε.ε.α. σε ένα Τμήμα Ένταξης σε σύγκριση με τη φοίτηση σε μία τάξη 
που εφαρμόζονται συμπεριληπτικές πρακτικές. Είναι αξιοπρόσεκτο, επίσης, 
ότι παρόλο που μόνο ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών θεωρεί πως οι 
μαθητές με αναπηρία ή/και ε.ε.α. μονοπωλούν τον χρόνο του εκπαιδευτικού, 
ταυτόχρονα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι συμπεριφορές 
των μαθητών με αναπηρία ή/και ε.ε.α. στην κοινή τάξη απαιτούν περισσότερη 
κατευθυνόμενη προσοχή από τον εκπαιδευτικό σε σχέση με τις συμπεριφορές 
των συμμαθητών τους. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παραμένουν 
συνεπή με προγενέστερα ελληνικά και διεθνή ευρήματα, καθώς αποτυπώνουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται θετικοί ως προς τη γενική φιλοσοφία της 
συμπερίληψης, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν αντιφάσεις στις δηλώσεις 
τους ή τις πρακτικές τους (π.χ. Avramidis & Kalyva, 2007· Batsiou et al., 
2008· Blecker & Boakes, 2010· Fyssa et al., 2014· Mulholland & O’Connor, 
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2016). Μια επιπρόσθετη σημασία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας 
έγκειται στην αποτύπωση των απόψεων για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν αποκομίσει εμπειρία από την καθημερινή 
εφαρμογή της, τις δυσκολίες, τα εμπόδια που διαπιστώνουν και τα συναφή 
οφέλη της.

Σχετικά με τη διερεύνηση της επίδρασης επιμέρους μεταβλητών στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται να μην επηρεάζονται από το φύλο, 
την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας, όπως καταγράφεται και σε πλήθος άλλων 
ερευνών (π.χ. Gyimah et al., 2009· Hsieh & Hsieh, 2012· Memisevic & Hodzic, 
2011). Τα ευρήματα ωστόσο της παρούσας έρευνας διαφοροποιούνται από 
αυτά συναφών ερευνών, καθώς σε πολλές εξ’ αυτών υπογραμμίζεται ότι οι 
γυναίκες (Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013· Fakolade, Adeniyi & Tella, 
2009· Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014), αλλά και οι άντρες σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα μίας έρευνας (Rakap & Kaczmarek, 2010) έχουν θετικότερη 
άποψη για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί 
ότι σε διαφορετικά αποτελέσματα καταλήγουν και οι Bornman και Donohue 
(2013) σημειώνοντας πως οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εκφέρουν θετικότερη 
άποψη για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. 

Αντίθετα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι εξαρτώνται από τη 
θέση υπηρέτησης και τις βασικές σπουδές τους. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
στην ειδική αγωγή έχουν θετικότερες απόψεις από τους εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν στη γενική αγωγή, επισήμανση που είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με εκείνες προγενέστερων ερευνών (Alahbabi, 2009· Avramidis & Kalyva, 
2007· Gaines & Barnes, 2017). Αξιοσημείωτες είναι και οι θετικότερες 
απόψεις που έχουν και οι εκπαιδευτικοί με βασικές σπουδές στην ειδική 
αγωγή που διδάσκουν από κοινού με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, μια 
διαπίστωση που δεν έχει διερευνηθεί σε αντίστοιχες προγενέστερες έρευνες. 
Η αποτύπωση της επίδρασης του βασικού πτυχίου στην ειδική αγωγή στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που διδάσκουν στη γενική τάξη 
είναι ένα ακόμη από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας που ενισχύει την 
προστιθέμενη αξία της. Είναι πιθανό ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί 
διάκεινται θετικά προς τη συμπεριληπτική διδασκαλία λόγω της σχετικής 
επιστημονικής κατάρτισης στην ειδική αγωγή. 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν θετικές απόψεις για τη συμπερίληψη, οι οποίες βέβαια 
παρουσιάζουν σπέρματα αντίφασης. Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι οι απόψεις 
των συμμετεχόντων επηρεάζονται από τη θέση υπηρέτησης και τις βασικές 
σπουδές, διότι ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται ή διαθέτουν 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή είναι πιο εξοικειωμένοι με την εν λόγω 
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προσέγγιση. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
σε θέματα Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης αποτελεί κλειδί για την περαιτέρω 
ανάπτυξή της.

Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 
διαφοροποιούνται από αυτά προηγούμενων ελληνικών ερευνών, καθώς 
αναδεικνύουν τη σταδιακή υιοθέτηση συμπεριληπτικών πρακτικών, 
ταυτοχρόνως όμως παραμένουν σύστοιχα με προηγούμενα ευρήματα, 
καθώς υποδεικνύουν ταυτόχρονα την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης με σκοπό την ανάπτυξης της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 
στη χώρα μας. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα περιορισμένο 
δείγμα συμμετεχόντων, τα ευρήματά της ωστόσο δύνανται να συνεισφέρουν 
στον διάλογο για την εμπεριστατωμένη εφαρμογή της Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
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Abstract

The present study was conducted at primary schools in three Primary 
Education Directorates in Northern Greece. Its aim is to record the views and 
practices of teachers in regular classes and in the Integration Class around 
their collaboration towards including students with disabilities and/or special 
educational needs into a joint class. In conducting this study, a questionnaire 
was created, which incorporated the scale “My Thinking About Inclusion” by 
Stoiber, Gettinger και Goetz (1998). The results of the study record positive 
views by teachers about inclusive education and the gradual adoption of 
relevant practices. In parallel, contradictions are noted that refer to inclusive 
education practices.

Key-words: Students with disabilities and/or special educational needs, 
Inclusive Education, Integration Class.
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Η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 
Νικόλαος Κασιούμης, Αναστασία Ψάλτη

1. Εισαγωγή

«Empathy is a way of being», Carl Rogers (1980)
 

Παρόλο που υπάρχουν πολλοί ορισμοί της ενσυναίσθησης, δεν υπάρχει ένας 
αποδεκτός ορισμός στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Αυτό πιθανότατα οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η ενσυναίσθηση έχει ερευνηθεί από μια ποικιλία κλάδων 
(κοινωνική ψυχολογία, πειραματική ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, συμβου-
λευτική), με συνέπεια να μην υπάρχει ένας κοινός για όλους ορισμός. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια, παραθέτουμε δύο 
χαρακτηριστικούς ορισμούς. Σύμφωνα με τον Adler (1931 στο: Σταλίκας και 
Χαμοδράκα, 2004), ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μπορούμε να βλέπουμε 
με τα μάτια του άλλου και να ακούμε με τα αυτιά του. Επίσης, σύμφωνα με τη 
Μαλικιώση-Λοΐζου (2003), η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της εμβίωσης 
(εμβιώ = ζω εν τινι) της κατάστασης του άλλου, της κατανόησης δηλαδή της 
συμπεριφοράς, των σκέψεων και των συγκινήσεων του άλλου ατόμου. 

Η ενσυναίσθηση αποτελεί σύμφωνα με τον Gottman (2011) τη βάση της 
αποτελεσματικής διαπαιδαγώγησης και ένα απαραίτητο εφόδιο για κάθε 
εκπαιδευτικό, που θα τον βοηθήσει στη διδακτική πράξη, αλλά και στη ζωή 
του γενικότερα. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν ενσυναίσθηση 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να υπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά το 
δύσκολο και απαιτητικό ρόλο τους. Έχοντας ενσυναίσθηση δημιουργούν ένα 
κλίμα συνεργασίας, αποδοχής και κατανόησης στις ανάγκες που εμφανίζουν 
οι μαθητές/τριες και έτσι δημιουργούν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κατ’ 
επέκταση, έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται με ευελιξία τα προβλήματα που 
προκύπτουν στην τάξη και να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους προσαρμόζοντάς 
την στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί μέσω της 
διδακτικής πράξης ωθούν τους/τις μαθητές/τριες να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους 
για τη γνώση, αλλά και τα εσωτερικά κίνητρά τους προκειμένου να επιτύχουν 
τους μαθησιακούς στόχους τους. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί μέσω της στάσης 
τους επηρεάζουν τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αγαπήσουν τη γνώση και να 
αποκτήσουν κριτική σκέψη. Το πιο σημαντικό όμως όφελος των μαθητών/τριών 
είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που θα προάγουν την ψυχική υγεία τους. 
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Οι μέχρι τώρα έρευνες υποστηρίζουν τις παραπάνω απόψεις. Η ποιοτική 
έρευνα της Peck (2012), στην οποία συμμετείχαν 18 νηπιαγωγοί, έδωσε 
έμφαση στην κατανόηση των αξιών, των πεποιθήσεων και της γλώσσας 
των εκπαιδευτικών, τα οποία σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, καθώς 
και στις σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Διαπιστώθηκε ότι 
οι εκπαιδευτικοί με υψηλή ενσυναίσθηση περιέγραφαν τις σχέσεις με τους 
γονείς των μαθητών/τριών με θετικό τρόπο. Η έρευνα των Vorkapić και Ružić 
(2013), σε δείγμα 100 φοιτητών/τριών παιδαγωγικής σχολής με σκοπό τη 
διερεύνηση των επιπέδων της ενσυναίσθησης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
τα υψηλά επίπεδα της ενσυναίσθησης στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται 
με παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι επιθυμητά, καθώς συμβάλλουν θετικά 
στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τους. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών από διάφορα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σερβία (Stojiljković, Todorović, Đigić 
& Dosković, 2014), προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και πώς αυτοί αξιολογούν 
τις ενσυναισθησιακές ικανότητές τους, βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν 
αξιολογήσει τον εαυτό τους θετικά και ότι ο βαθμός της ενσυναίσθησής 
τους ήταν αρκετά υψηλός. Η ποσοτική έρευνα των Goroshit και Hen (2016) 
σχετικά με τη συναισθηματική αυτο-αποτελεσματικότητα, με δείγμα 543 
εκπαιδευτικούς από το Ισραήλ, έδειξε ότι οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές 
ικανότητες των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης τόσο των ιδίων όσο και των μαθητών/τριών τους.

Αναφορικά με τη σχέση των επιπέδων της ενσυναίσθησης με διάφορους 
κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες και συγκεκριμένα με το φύλο, την 
ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι συνήθως 
οι γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από ό,τι οι άνδρες (Gault 
& Sabini, 2000· Macaskill, Maltby & Day, 2002· Schieman & Van Gundy, 
2000· Toussaint & Webb, 2005). Σε έρευνα των Rueckert και Naybar (2008), με 
δείγμα 22 άνδρες και 73 γυναίκες, τα επίπεδα της ενσυναίσθησης των γυναικών 
φάνηκε ότι ήταν υψηλότερα από αυτά των ανδρών. Ομοίως, η έρευνα των 
Villadangos et al. (2016), που διεξήχθη σε 752 άτομα ηλικίας 15 έως 25 ετών, 
δείχνει ότι τα επίπεδα της ενσυναίσθησης, στη γνωστική (η λογική κατανόηση/
αντίληψη των συναισθημάτων ενός άλλου ατόμου (Villadangos et al., 2016) και 
τη συναισθηματική της διάσταση (το να βιώνεις μια αρμονική, συναισθηματική 
αλληλεπίδραση με ένα άλλο άτομο (Villadangos et al., 2016), των γυναικών 
ήταν υψηλότερα από αυτά των ανδρών.

Σχετικά με την ηλικία και σύμφωνα με τους Eysenck et al. (1985), δεν 
φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην ενσυναίσθηση ενός μεγάλου μεγέθους 
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δείγματος ατόμων ηλικίας 16 έως 87 ετών, κάτι στο οποίο συμφωνούν και 
οι Diehl, Coyle και Labouvie-Vief (1996). Ωστόσο, σε νεότερη έρευνα των 
Phillips, MacLean και Allen (2002) αναφέρεται ότι οι νέοι ενήλικες διαθέτουν 
περισσότερη ενσυναίσθηση από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες. 
Αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ενσυναίσθησης και της ηλικίας εντοπίστηκε 
και στην έρευνα των Schieman και Van Gundy (2000) σε δείγμα 1581 ατόμων 
ηλικίας 22 έως 92 ετών. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Helson, 
Jones και Kwan (2002), διαπιστώνοντας ότι η ενσυναίσθηση έχει μέτρια, 
αλλά στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με την ηλικία. Επιπλέον, σε τρεις 
διαχρονικές έρευνες των Helson et al. (2002), οι οποίες υλοποιήθηκαν εντός 
περιόδου 40 ετών περίπου, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μείωση των επιπέδων 
της ενσυναίσθησης μετά το 40ό έτος της ηλικίας. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι 
το εύρημα των Ceylan et al. (2011) σε 224 εκπαιδευτικούς ότι η ηλικία δεν 
επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα της ενσυναίσθησής τους.

Τέλος, οι Platsidou και Agaliotis (2017) διαπίστωσαν ότι το μορφωτικό 
επίπεδο και η ειδικότητα των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζουν σημαντικά τα 
επίπεδα της ενσυναίσθησής τους. Ας σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία σε 
σχετικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα της ενσυναίσθησης των 
εκπαιδευτικών σχετίζονται σημαντικά με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, 
καθώς και με τις σχέσεις τους με τους/τις μαθητές/ήτριές τους (Μαλικιώση-
Λοΐζου, 2003).

Η ενσυναίσθηση και η επαγγελματική ικανοποίηση είναι δύο έννοιες που 
αναμένεται να σχετίζονται, ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη διερευνά τη μεταξύ 
τους σχέση στο πεδίο της εκπαίδευσης. Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει 
ότι η ενσυναίσθηση συσχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, 
η οποία αναδεικνύεται ως πρωταρχικός παράγοντας, επηρεάζοντας θετικά 
την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του σχολείου, καθώς και την 
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Goleman, 2011· Οικονόμου, 2014· 
Platsidou, 2010).

Η εργασία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στη ζωή κάθε ατόμου, μιας 
και τον προσδιορίζει, αλλά και τον κατατάσσει τόσο κοινωνικά όσο και 
οικονομικά. Επιπλέον, θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη λειτουργία 
του εντός της οικογένειας, αλλά και για το επίπεδο ψυχικής υγείας τόσο του 
ίδιου όσο και των ατόμων του περιβάλλοντός του (Τσούνης & Σαράφης, 2016). 
Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι κατά κύριο λόγο υποκειμενική, γεγονός 
που εξηγεί γιατί διαφορετικά άτομα έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την 
ίδια εργασία (Γεωργίου & Ηλιοφώτου-Μένον, 2006). Σύμφωνα με τον Locke 
(1976), η ικανοποίηση από την εργασία ορίζεται ως η θετική συναισθηματική 
ανταπόκριση του εργαζόμενου ατόμου προς το έργο που αυτό εκτελεί, με την 
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προϋπόθεση όμως ότι εκπληρώνονται οι επαγγελματικές του αξίες, δηλαδή 
όσα το άτομο επιθυμεί να λάβει μέσω της εργασίας του.

 Στον ακαδημαϊκό χώρο, η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους για ένα υγιές σχολείο. Λιγοστές είναι οι μελέτες που 
έχουν διερευνήσει τη σχέση ενσυναίσθησης και επαγγελματικής ικανοποίησης. 
Οι περισσότερες έρευνες εξετάζουν τη σχέση της συναισθηματικής 
νοημοσύνης με την επαγγελματική ικανοποίηση. Σύμφωνα με τον Goleman 
(2011), η ενσυναίσθηση είναι η πιο βασική παράμετρος της συναισθηματικής 
νοημοσύνης, η οποία σχετίζεται με την απόδοση στην εργασία, αλλά και με την 
επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ ο Cherniss (2000) θεωρεί την ενσυναίσθηση 
ως μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία 
συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική επιτυχία. Τα περισσότερα σχολεία 
χρειάζονται ικανοποιημένους εκπαιδευτικούς με κίνητρα, οι οποίοι μπορούν 
να εργαστούν αποτελεσματικά για την επίτευξη των σχολικών στόχων και την 
αύξηση της παραγωγικότητας (Noordin & Jusoff, 2009). 

Σε έρευνα του Cobb (2004), η οποία διενεργήθηκε σε Δημόσια Σχολεία 
στην πολιτεία του Kentucky των Η.Π.Α., βρέθηκε ότι η επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών σχετιζόταν σημαντικά με την ενσυναίσθησή 
τους, καθώς και ότι τα επίπεδα της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών 
σχετίζονταν σημαντικά με τα έτη υπηρεσίας τους (Tabatabaei & Farazmehr, 
2015). Σε έρευνα των Kafetsios και Zampetakis (2008) σε δείγμα 523 
Ελλήνων εκπαιδευτικών, βρέθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 
σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, με το θετικό 
συναίσθημα να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Η ενσυναίσθηση θεωρείται ένας 
σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της επαγγελματικής ικανοποίησης των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εκπαιδευτικών, σύμφωνα με έρευνα των Kafetsios και 
Loumakou (2007) σε δείγμα 475 εκπαιδευτικών. Ο Kumar (2016), σε έρευνα 
που διεξήγαγε σε δείγμα 400 δασκάλων σε 150 δημοτικά σχολεία στην 
περιοχή Meerut της Ινδίας, προσπάθησε να συνδέσει τις πέντε διαστάσεις 
της συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτογνωσία, διαχείριση συναισθημάτων, 
ωρίμανση, ενσυναίσθηση και κοινωνική επάρκεια, κοινωνικές δεξιότητες) με 
την επαγγελματική ικανοποίηση. Η έρευνά του έδειξε στατιστικά σημαντική 
θετική συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την επαγγελματική 
ικανοποίηση, με την ενσυναίσθηση να θεωρείται ένας καλός προβλεπτικός 
παράγοντας της επαγγελματικής ικανοποίησης των δασκάλων.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα και 
την αναγκαιότητα της ενσυναίσθησης στην εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, 
σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της ενσυναίσθησης είναι ένας σημαντικός 
δρόμος προς την πρόοδο (Warren, 2017).
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2. Στόχοι και ερευνητικές υποθέσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι στον διεθνή χώρο, ενώ υπάρχει αυξανόμενος 
όγκος βιβλιογραφίας που αφορά την ενσυναίσθηση του ιατρικού-νοσηλευτι-
κού προσωπικού, καθώς και του ψυχιατρικού κλάδου, σχετικά περιορισμέ-
νη έρευνα έχει εστιάσει στην ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών (Barr, 2010). 
Στην Ελλάδα, πάλι, λιγοστές είναι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για 
την ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κοτσά-
νη, 2018· Platsidou & Agaliotis, 2017). 

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφούν 
και να εξετασθούν τα επίπεδα της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να διερευνηθεί κατά πόσον 
τα επίπεδα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τα κοινωνικο-δημογραφικά 
χαρακτηριστικά-φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο-, αλλά και με τα επίπεδα 
της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. 

Βάσει των παραπάνω στόχων και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, οι 
ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης είναι:

1. Από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον διεθνή 
(Stojiljković et al., 2014) όσο και στον ελληνικό χώρο (Θεοδοσάκης, 2014· 
Κοτσάνη, 2018· Platsidou & Agaliotis, 2017), έχει βρεθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν υψηλά επίπεδα 
ενσυναίσθησης. Στην παρούσα έρευνα αναμένεται οι εκπαιδευτικοί 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα 
ενσυναίσθησης.

2. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Klein & Hodges, 2001· 
Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003· Rueckert 2011· Toussaint & Webb, 2005), οι 
γυναίκες κατά μέσο όρο έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων τους, 
δείχνουν περισσότερη ενσυναίσθηση και είναι πιο ικανές σε διαπροσωπικά 
θέματα. Αναμένεται και στην παρούσα έρευνα οι γυναίκες να εμφανίσουν 
υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από ό,τι οι άνδρες.

3. Τα εμπειρικά ευρήματα σχετικά με τις ηλικιακές διαφορές και την 
ενσυναίσθηση είναι αντικρουόμενα. Μερικές έρευνες δείχνουν ότι οι 
μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες διαθέτουν καλύτερες ικανότητες ρύθμισης των 
συναισθημάτων από ό,τι οι νεαροί ενήλικες (Birditt & Fingerman, 2005), 
ενώ άλλες δείχνουν ότι η ικανότητα των μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων να 
επεξεργάζονται πολύπλοκες συναισθηματικές πληροφορίες συχνά μειώνεται 
(Von Hippel, Silver, & Lynch, 2000). Ωστόσο, καμία έρευνα δεν διαπίστωσε 
αύξηση της ενσυναίσθησης με την πάροδο της ηλικίας. Άλλες πάλι έρευνες 
έδειξαν ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιεί τα επίπεδα της 
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ενσυναίσθησής τους (Ceylan et al., 2011). Η μόνη διαθέσιμη διαχρονική 
έρευνα δείχνει ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να μειωθεί με την ηλικία, αλλά 
σε μέτριο βαθμό (Helson et al., 2002). Αναμένεται λοιπόν ότι η ηλικία δε 
θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαφοροποίηση των επιπέδων 
ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών.

4. Περιορισμένες είναι οι έρευνες, τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό 
χώρο, που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση και το μορφωτικό επίπεδο. Σε 
έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2017), δεν βρέθηκε να επιδρά το επίπεδο 
της εκπαίδευσης ή η ειδικότητα του/της εκπαιδευτικού στην ενσυναίσθησή 
του/της. Αντίθετα, σε έρευνα της Κοτσάνη (2018), διαπιστώθηκε πως οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών έχουν χαμηλότερα 
επίπεδα ενσυναίσθησης από όσους έχουν μόνο πτυχίο ΑΕΙ. Σύμφωνα λοιπόν 
με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναμένεται να μη διαφοροποιούνται τα 
επίπεδα ενσυναίσθησης ανάλογα με τις επιπλέον σπουδές.

5. Σύμφωνα με τα δεδομένα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η 
ενσυναίσθηση σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών (Kafetsios & Loumakou, 2007· Kafetsios & Zampetakis, 
2008· Platsidou, 2010· Saeedi et al., 2012) και συμβάλλει στην επαγγελματική 
τους επιτυχία (Cherniss, 2000). Αναμένεται λοιπόν θετική συσχέτιση μεταξύ 
ενσυναίσθησης και επαγγελματικής ικανοποίησης.

3. Μεθοδολογία της έρευνας

3.1 Συμμετέχοντες

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 150 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, από τους οποίους οι περισσότερες ήταν γυναίκες σε ποσοστό 60,7%. 
Από αυτούς το 1,3% (2 άτομα) ήταν έως 30 ετών, το 5,3% (8 άτομα) ήταν από 
31 έως 40 ετών, το 55,3% (83 άτομα) ήταν από 41 έως 50 ετών, το 36,0% (54 
άτομα) ήταν μεταξύ 51 έως 60 ετών, ενώ το 2% (3 άτομα) των συμμετεχόντων 
ήταν πάνω από 60 ετών. Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, το 50,7% είχε 16 έως 
25 έτη υπηρεσίας, ενώ λίγο παραπάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων (81 άτο-
μα ή ποσοστό 54%) δεν κατείχε επιπλέον τίτλο σπουδών πέραν του βασικού 
τίτλου. Αρκετά μεγάλο ήταν το ποσοστό των ατόμων με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών (44 άτομα ή ποσοστό 29,3%), ενώ μόνο το 2,0% (3 άτομα) διέθετε 
διδακτορικό τίτλο σπουδών. Δεύτερο πτυχίο κατείχε το 12% (18 άτομα), ενώ 
πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ είχε το 2,7% (4 άτομα). Σχεδόν όλοι (90,7%) οι συμμετέχο-
ντες ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από διάφορες 
Περιφερειακές Διευθύνσεις (Ηπείρου 27,3%, Κεντρικής Μακεδονίας 22,0%, 
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Δυτικής Ελλάδας 15,3%, Θράκης 10,0%, Αττικής 7,3%, Στερεάς Ελλάδας 
3,3%, Θεσσαλίας 3,3%, Ν.Β. Αιγαίου 3,3%, Δυτικής Μακεδονίας 2,0%, Ιο-
νίων Νήσων 2,0%, Κρήτης 2,0%, Πελοποννήσου 1,3%, Ν.Ν. Αιγαίου 0,7%). 

3.2 Μέσα συλλογής δεδομένων

Δόθηκαν δύο ερωτηματολόγια, το Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) και το 
Teacher’s Satisfaction Inventory (TSI). Και τα δύο ερωτηματολόγια έχουν μεταφρα-
στεί στα ελληνικά και έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που έχουν πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα (Γκόλια, 2014· Γκόλια & Κουστέλιος, 2014· Kourmousi et al., 
2017). Στο τέλος δίνονταν οι ερωτήσεις για τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία. 

Το Toronto Empathy Questionnaire (Spreng et al., 2009) αξιολογεί τις 
συναισθηματικές συνιστώσες της ενσυναίσθησης με σύντομο, έγκυρο 
και αξιόπιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας έναν μόνο παράγοντα, δηλαδή την 
συνολική ενσυναίσθηση, (Kourmousi et al., 2017). Πιο συγκεκριμένα, το 
TEQ αποτελείται από 16 ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες καλούνται να 
βαθμολογήσουν πόσο συχνά αισθάνονται αυτό το οποίο περιγράφει η πρόταση 
που τους δίνεται κάθε φορά, σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (ποτέ 
= 0, πάντα = 4). Η συνολική ενσυναίσθηση υπολογίζεται αθροίζοντας όλες 
τις προτάσεις/ερωτήσεις και κυμαίνεται από το 0 έως το 64. Αναλυτικότερα, 
η συνολική τιμή της ενσυναίσθησης αφορά την ικανότητα του ατόμου να 
κατανοεί (π.χ. «Μπορώ να καταλάβω πότε οι άλλοι είναι λυπημένοι, ακόμα και 
όταν δεν λένε τίποτε»), να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων 
στην καθημερινή του ζωή (π.χ. «Όταν κάποιος άλλος είναι ενθουσιασμένος, 
έχω την τάση να ενθουσιάζομαι και εγώ»). Γενικά, υψηλές τιμές δηλώνουν 
υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης. Για τις μισές προτάσεις/ερωτήσεις η 
βαθμολογία είναι αντίστροφη, με το 0 να αντιστοιχεί στο πάντα και το 
4 στο ποτέ (π.χ. «Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά πώς αισθάνονται οι άλλοι 
άνθρωποι»). Η εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία του TEQ στην παρούσα 
έρευνα είναι ικανοποιητική: Cronbach α = 0,74.

Το Teachers Satisfaction Inventory (Γκόλια & Κουστέλιος, 2014) 
αποτελείται από 20 ερωτήσεις, οι οποίες αξιολογούν με το εργασιακό 
περιβάλλον (π.χ. «Ο περιβάλλων χώρος (αυλή, κτλ) είναι ευχάριστος»), τις 
διαπροσωπικές σχέσεις στα πλαίσια της εργασίας (π.χ. «Συνεργάζομαι καλά 
με τους συναδέλφους μου») και την ίδια την εργασία (π.χ. «Η δουλειά μου είναι 
δημιουργική»). Η κλίμακα αυτή, μέσω κατάλληλης άθροισης των ερωτήσεών 
της, δημιουργεί 5 υπό-ομάδες, το Διευθυντή, τους Συναδέλφους, τη Φύση 
της Εργασίας, τους Μαθητές και τις Συνθήκες Εργασίας. Ο συντελεστής 
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αξιοπιστίας για την ομάδα Διευθυντής βρέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα 
ίσος με 0,936, για την ομάδα Συνάδελφοι ίσος με 0,862, για την ομάδα Φύση 
της Εργασίας βρέθηκε ίσος με 0,756, για τους Μαθητές ίσος με 0,833, ενώ για 
τις Συνθήκες Εργασίας ίσος με 0,860. Η εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία του 
TSI στην παρούσα έρευνα είναι υψηλή: Cronbach α = 0,90. 

3.3 Διαδικασία συλλογής και στατιστική επεξεργασία δεδομένων

Για τη διανομή των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, ενώ τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ει-
δικής φόρμας του Google. Η μελέτη διενεργήθηκε τη χρονική περίοδο Απρι-
λίου-Μαΐου του σχολικού έτους 2017-2018. Για τη στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (version 15.0). 
Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε πίνακες συχνοτήτων, δείκτες κεντρικής 
τάσης (μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις) και δείκτες συσχέτισης Pearson r. 

4. Αποτελέσματα 

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι ο μέσος όρος της συνολικής ενσυναίσθησης των 
εκπαιδευτικών (TEQ) θεωρείται ικανοποιητικός, εφόσον το εύρος τιμών κυ-
μαίνεται από 0 έως 64 μονάδες. Επίσης, θεωρείται ικανοποιητικός και ο μέσος 
όρος της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (TSI), εφό-
σον το εύρος τιμών κυμαίνεται από 0 έως 80 μονάδες (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Περιγραφικά μέτρα για την ενσυναίσθηση και την εργασιακή 
ικανοποίηση του δείγματος

Μεταβλητή M SD

Ενσυναίσθηση 48.38 6.271

Εργασιακή Ικανοποίηση 59.86 8.987
*Ν=150
**Ενσυναίσθηση: Min=0 – Max=64
***Εργασιακή Ικανοποίηση: Min=0 – Max=80

Ακολούθως, διερευνήθηκε κατά πόσον η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών 
της Δευρτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο. 
Τα επίπεδα της ενσυναίσθησης των γυναικών είναι υψηλότερα από αυτά 
των ανδρών σύμφωνα με το μέσο όρο. Σχετικά με την ηλικία, τα υψηλότερα 
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επίπεδα ενσυναίσθησης διαθέτουν οι νεότεροι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 
τριάντα ετών, ενώ ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας από πενήντα ένα 
ετών έως εξήντα. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί διαθέτουν παρόμοια επίπεδα 
ενσυναίσθησης σύμφωνα με το μέσο όρο τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και την ΑΣΠΑΙΤΕ εκτός των βασικών τους 
σπουδών, διαθέτουν τα υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης, με τα άτομα 
που κατέχουν κάποιον Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών να ακολουθούν. Στη 
συνέχεια, όσον αφορά την ενσυναίσθηση έρχονται όσοι είναι κάτοχοι κάποιου 
Δεύτερου Πτυχίου. Τα άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει μόνον τις βασικές 
τους σπουδές και αυτά που κατέχουν κάποιον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
διαθέτουν παρόμοια επίπεδα ενσυναίσθησης. (Πίνακας 2)

Πίνακας 2: Περιγραφικά μέτρα για την ενσυναίσθηση ανά δημογραφικό 
παράγοντα

Μεταβλητή Παράγοντας M SD
Ενσυναίσθηση Άνδρας 46.72 5.599

Γυναίκα 49.46 6.473
Ενσυναίσθηση Έως 30 ετών 59.00 4.243

31 – 40 ετών 47.50 4.276
41 – 50 ετών 47.99 6.295
51 – 60 ετών 48.78 6.454

Άνω των 60 ετών 47.33 0.577
Ενσυναίσθηση Πτυχίο 48.09 6.283

Δεύτερο Πτυχίο 49.17 7.205
Μεταπτυχιακό 48.11 6.165
Διδακτορικό 50.67 5.859
ΑΣΠΑΙΤΕ 52.00 2.944

*Ν=150

Προκειμένου να εξεταστεί εάν οι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν 
τη συνολική τιμή της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών εφαρμόστηκαν 
αρχικά οι αντίστοιχοι έλεγχοι κανονικότητας και στη συνέχεια ο κατάλληλος 
παραμετρικός ή μη παραμετρικός έλεγχος ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι 
κανονικότητα. Όσον αφορά το φύλο, ο έλεγχος έδειξε ότι δεν ικανοποιείται η 
υπόθεση της κανονικότητας σε επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 5% για όλες 
τις περιπτώσεις (S – W = 0.971 / p = 0.163 για τους άνδρες και S – W = 0.961 
/ p = 0.008 για τις γυναίκες). 
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος των Mann 
– Whitney ο οποίος έδειξε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών επηρεάζει τα 
επίπεδα της ενσυναίσθησης τους σε επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 5% (U = 
1939.00 / p = 0.004). Δεδομένου ότι η μέση ενσυναίσθηση των γυναικών είναι 
μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από τους άνδρες.

Ομοίως για την ηλικία δεν ισχύει η υπόθεση της κανονικότητας για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε για 
την ηλικιακή ομάδα των εκπαιδευτικών έως τριάντα ετών, λόγω του μικρού 
αριθμού των συμμετεχόντων (S – W = 0.908 / p = 0.338 για ηλικίες 31 – 40, 
S – W = 0.967 / p = 0.033 για ηλικίες 41 – 50, S – W = 0.963 / p = 0.090 για 
ηλικίες 51 – 60 και S – W = 0.750 / p = 0.000 για ηλικίες άνω των 60 ετών). 

Σύμφωνα με τον μη παραμετρικό έλεγχο των Kruskal – Wallis και σε 
επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 5% η ηλικία δεν φαίνεται να αποτελεί έναν 
παράγοντα διαφοροποίησης για την συνολική τιμή της ενσυναίσθησης των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα (H = 1.084 / p = 0.781).

Ωστόσο, για τις επιπλέον σπουδές ισχύει η υπόθεση της κανονικότητας 
για όλα τα δείγματα τα οποία δημιουργούνται στην μεταβλητή ενσυναίσθηση 
(S – W = 0.983 / p = 0.356 για το βασικό πτυχίο, S – W = 0.913 / p = 0.098 
για το δεύτερο πτυχίο, S – W = 0.965 / p = 0.202 για το μεταπτυχιακό, S – W 
= 0.881 / p = 0.328 για το διδακτορικό και S – W = 0.953 / p = 0.734 για την 
ΑΣΠΑΙΤΕ).

Σύμφωνα με τον παραμετρικό έλεγχο One Way ANOVA οι επιπλέον 
σπουδές των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα 
της ενσυναίσθησης τους (F = 0.561 / df = 149 / p = 0.691). 

Κλείνοντας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών και της εργασιακής τους ικανοποίησης 
εφαρμόστηκε ο παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Pearson, σύμφωνα 
με τον οποίο υπάρχει υψηλή και θετική συσχέτιση μεταξύ της ενσυναίσθησης 
των εκπαιδευτικών και της εργασιακής τους ικανοποίησης, κάτι που σημαίνει 
ότι καθώς αυξάνονται τα επίπεδα της εργασιακής τους ικανοποίησης, 
αυξάνονται και τα επίπεδα της ενσυναίσθησης τους (r = 0.312 / p = 0.000). 
(Πίνακας 3) 
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις ενσυναίσθησης με τις υπό-ομάδες της 
επαγγελματικής ικανοποίησης

Τιμή Συντελεστή 
Συσχέτισης Pearson r p-value

Ενσυναίσθηση Διευθυντής 0.148 0.071
Συνάδελφοι 0.156 0.057

Φύση Εργασίας 0.228 0.005
Εργασιακές Συνθήκες 0.156 0.057

Μαθητές 0.326 0.000

Διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της ενσυναίσθησης 
μόνο με τις υπό-ομάδες της επαγγελματικής ικανοποίησης που αφορούν τη 
Φύση της Εργασίας και τους Μαθητές, ενώ μια ασθενής συσχέτιση φαίνεται 
ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και τις υπό-ομάδες Συνάδελφοι και Εργασιακές 
συνθήκες. Τέλος, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 
στην πρώτη υπό-ομάδα που αφορά τον Διευθυντή και την ενσυναίσθηση.

 
5. Συζήτηση και συμπεράσματα

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στον άνθρωπο είναι μείζονος σημασίας, καθώς 
τον οδηγεί στη δημιουργία ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων. Ωστόσο, 
το θέμα αυτό δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο 
(Σταλίκας & Χαμοδράκα, 2004). Όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα μελέτες, οι 
εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να διαθέτουν υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, 
προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη συναισθηματική και κοινωνι-
κή αγωγή στα πλαίσια της ολιστικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα 
αυτοί/ές να κατανοήσουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της ενσυναίσθη-
σης προκειμένου να τη μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές και στις μαθήτριές 
τους (Bozkurt & Ozden, 2010). 

Η Υπόθεση 1 όριζε ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
διαθέτουν έναν ικανοποιητικό βαθμό ενσυναίσθησης. Η υπόθεση αυτή 
επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, στην οποία φάνηκε 
ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν αρκετά 
υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
φύλο τους. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες εμφανίζουν σχετικά υψηλότερα επίπεδα 
ενσυναίσθησης από ό,τι οι άνδρες, όπως αναφέρεται και στον Goleman (2011), 
εύρημα που επιβεβαιώνει την Υπόθεση 2. Σε αυτό κατέληξαν και οι Rueckert 
και Naybar (2008), οι οποίοι εντόπισαν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης στις 
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γυναίκες, καθώς και οι Villadangos et al. (2016), που έδειξαν ότι η γνωστική, 
αλλά και η συναισθηματική διάσταση της ενσυναίσθησης στις γυναίκες 
βρίσκονταν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στους άνδρες. Η παραπάνω 
διαφορά θα μπορούσε να αποδοθεί κυρίως στις στερεότυπες ως προς το φύλο 
αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες δείχνουν ευκολότερα τη στοργή 
και το ενδιαφέρον τους για τους άλλους (Rueckert, 2011). Αξίζει πάντως να 
σημειωθεί και η άποψη των Eisenberg και Lennon (1983), που υποστηρίζουν 
ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλονται στο ότι οι κλίμακες 
μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι κλίμακες αυτοαναφοράς. Σε έρευνά τους 
διαπιστώθηκε ότι με τη χρήση άλλων κλιμάκων οι διαφορές φύλου μετριάζονται 
ή και εξαφανίζονται. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η Rueckert 
(2011) όσον αφορά τις κλίμακες αυτοαναφοράς, αλλά επιπλέον υποστηρίζει 
ότι οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στους διαφορετικούς ορισμούς της 
ενσυναίσθησης, καθώς και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά 
αναφέρει, τις οδηγίες που δίνονται, όπως και τη σχέση του ερωτώμενου με το 
άτομο ως προς το οποίο νιώθει ενσυναίσθηση.

Στην παρούσα έρευνα, η ηλικία δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά την 
ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνοντας την Υπόθεση 3, εύρημα 
σύστοιχο με αυτό άλλων ερευνών, όπως των Eysenck, Pearson, Easting και 
Allsopp (1985) και των Diehl, Coyle και Labouvie-Vief (1996). Τα ερευνητικά 
ευρήματα σχετικά με τις ηλικιακές διαφορές και την ενσυναίσθηση είναι 
αντικρουόμενα. Νεότερες έρευνες (Helson, Jones, & Kwan, 2002· Phillips, 
MacLean, & Allen 2002· Schieman & Van Gundy, 2000) αναφέρουν ότι 
υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της ηλικίας και των επιπέδων ενσυναίσθησης. 
Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα των Ceylan et al. (2011), διαπιστώθηκε πως η 
ηλικία των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει σημαντικά την ενσυναίσθησή τους. 
Μερικές μελέτες υποδηλώνουν αρνητικό πρότυπο ηλικιακών διαφορών, ενώ 
άλλες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Από την άλλη 
πλευρά, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η ενσυναίσθηση αναπτύσσεται στον 
άνθρωπο ως αποτέλεσμα της μίμησης προτύπων του περιβάλλοντός του 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Δεδομένης αυτής της κατάστασης, δεν είναι 
γνωστό εάν η μακροπρόθεσμη αλλαγή στην ενσυναίσθηση εξαρτάται από 
την ηλικία ή από άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου. Ειδικότερα, η τάση 
μείωσης της ενσυναίσθησης λόγω ηλικίας μπορεί να οφείλεται στη μείωση 
της νοητικής ικανότητας που επέρχεται με την ηλικία. 

Σύμφωνα με την Υπόθεση 4, αναμενόταν να μη διαφοροποιούνται τα 
επίπεδα της ενσυναίσθησης ανάλογα με τις επιπλέον σπουδές. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας επιβεβαίωσαν αυτή την υπόθεση και είναι σύστοιχα με την 
έρευνα των Platsidou και Agaliotis (2017), στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι 
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επιπλέον σπουδές δεν επηρεάζουν σημαντικά την ενσυναίσθηση. Αντίθετο 
είναι το εύρημα της Κοτσάνη (2018), η οποία διαπίστωσε ότι όσοι κατείχαν 
πανεπιστημιακό πτυχίο μόνο είχαν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από 
τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, αλλά ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό 
τομέα, όταν η ενσυναίσθηση και η επαγγελματική ικανοποίηση συνυπάρχουν, 
αυτό συνιστά μια ένδειξη ατομικής, αλλά και κοινωνικής ευημερίας 
(Οικονόμου, 2014). Στην παρούσα έρευνα, διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι 
υπήρχε θετική σχέση ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, εύρημα που επιβεβαιώνει την Υπόθεση 5 και 
συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας του Cobb (2004 στο: Tabatabaei 
& Farazmehr, 2015) και με την έρευνα των Kafetsios και Zampetakis (2008), 
όπου διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές 
για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα του 
Masroor (2009 στο: Tabatabaei & Farazmehr, 2015) κατέληξε σε παρόμοια 
συμπεράσματα, δείχνοντας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των τριών διαστάσεων 
της ενσυναίσθησης (εκτίμηση, χρήση, ρύθμιση) με την επαγγελματική 
ικανοποίηση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η πρόσφατη έρευνα του 
Kumar (2016) εντόπισε θετική συσχέτιση ανάμεσα στις πέντε διαστάσεις 
της συναισθηματικής νοημοσύνης (αυτογνωσία, διαχείριση συναισθημάτων, 
ωρίμανση, ενσυναίσθηση και κοινωνική επάρκεια, κοινωνικές δεξιότητες) 
και την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Ο κύριος περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι τα δεδομένα 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, κατά την οποία η Ελλάδα βίωνε 
βαθιά οικονομική κρίση. Τα ποσοστά της ανεργίας ήταν αρκετά υψηλά και 
αυτό ενδέχεται να οδήγησε τους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ικανοποιημένοι/
ες από το ότι και μόνο έχουν εργασία (Γκόλια & Κουστέλιος, 2014). Συνεπώς, 
είναι αρκετά δύσκολο υπό αυτές τις συνθήκες να εκτιμηθεί με ακρίβεια η 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, κάποιοι/ες 
από τους/τις εκπαιδευτικούς πιθανόν να μην απάντησαν εκφράζοντας τις 
πραγματικές τους απόψεις, αλλά με βάση το πώς θα ήθελαν οι άλλοι να τους/
τις βλέπουν, ιδίως όσον αφορά την ενσυναίσθηση (επίδραση του κοινωνικά 
επιθυμητού). Ένας τελευταίος περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι ότι 
η έρευνα έγινε μόνο με ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Με τη χρήση του 
ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων χάνεται η αμεσότητα, ο 
πλούτος και το εύρος των πληροφοριών που μπορούν να αντληθούν από ένα 
ποιοτικό εργαλείο, όπως για παράδειγμα η συνέντευξη.

Όσον αφορά πιθανές προτάσεις για μελλοντική έρευνα, θα ήταν σκόπιμο να 
εξετασθεί η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών από την οπτική των μαθητών/
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τριών και των γονέων τους. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια έρευνα 
που θα αποτύπωνε τα επίπεδα της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών 
οι οποίοι εργάζονται σε τάξεις με μαθητές/τριες που προέρχονται από 
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, δηλαδή θα μπορούσε να διερευνηθεί 
αν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν και πολιτισμική ενσυναίσθηση. Όπως 
προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και από τα ευρήματα 
της παρούσας έρευνας, τόσο η ενσυναίσθηση όσο και η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία σχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Και οι δύο 
αυτές μεταβλητές προάγουν τη μάθηση, την ποιότητα των διαπροσωπικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, καθώς και την ποιότητα 
του σχολικού κλίματος. Εξάλλου, ο στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος 
μέσα από την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει είναι η ποιότητα στη 
διαδικασία της διδασκαλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν χρήσιμη η 
εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης για τη βελτίωση της ενσυναίσθησης 
των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση της επίδρασής της στην ποιότητα της 
διδασκαλίας, πριν και μετά την εφαρμογή (Πλατσίδου, 2010). Θα αποτελούσε 
μια καινοτόμα μορφή εκπαιδευτικής παρέμβασης η ενσωμάτωση των 
προγραμμάτων αυτών στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και ως θεωρία 
και ως πράξη, με στόχο την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και εν γένει της 
ποιότητας της διδασκαλίας στη σχολική κοινότητα.

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι η ενσυναίσθηση 
στη διδακτική πράξη συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην 
καλύτερη επίδοση των μαθητών/τριών, στη μείωση του άγχους των 
εκπαιδευτικών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Επίσης, η 
ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους 
για ένα υγιές σχολείο. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
εδραιώνεται μέσω των κινήτρων από το σχολείο και τους ωθεί στην αύξηση 
της παραγωγικότητας. Βέβαια, η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική ικανοποίηση προάγουν τη μάθηση, την 
ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/
τριών. Επομένως οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν ενσυναίσθηση και νιώθουν 
εργασιακή ικανοποίηση, τα αντανακλούν στο διδακτικό τους έργο και στην 
ποιότητα της διδασκαλίας τους. 
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Abstract

The aim of this study was to investigate the levels of empathy of secondary 
school teachers in Greece and to examine to what extent gender, age and 
educational level are associated with teachers’ empathy. An additional objective 
was to examine the relation between teachers’ empathy and job satisfaction. 
The ultimate goal, of course, is to highlight the importance and necessity of 
empathy for educators and education in general.

The findings of this study are consistent with those of the existing research 
literature. It was found that secondary education teachers report satisfactory 
levels of empathy. Compared to men, women reported significantly higher 
levels of empathy. Age and educational level were not significantly related 
to teachers’ empathy. Finally, a statistically significant moderate positive 
correlation was found between teachers’ empathy and job satisfaction. These 
findings provide useful information for teachers’ training with the aim of 
promoting the development and use of empathy in the classroom and in the 
school community as a whole.

Key-words: Empathy, job satisfaction, secondary school teachers
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Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και 
επικοινωνούν ως μέλη ομάδας εργασίας κατά την 
άσκησή τους στην εφαρμογή της μεθόδου project

Μαρίνα Κουγιουρούκη, Ζηνοβία Μασάλη

Εισαγωγή

Η μέθοδος project στη διδασκαλία και στη μάθηση είναι μια εκπαιδευτική 
στρατηγική που σκοπό έχει τη δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων και την 
ενθάρρυνσή τους στη διερεύνηση αυθεντικών προβλημάτων σε πραγματικές 
συνθήκες (Al-Balushi & Al-Aamri, 2014˙ Blumenfeld et al., 1991˙ Mettas & 
Constantinou, 2007: 81· Wurdinger et al., 2007), παρέχοντάς τους συνάμα 
«ανεξάρτητες και ομαδικές δεξιότητες μάθησης» (Menzies, Hewitt, Kokotsaki, 
Collyer & Wiggins, 2016). 

Οι συμμετέχοντες μετά από ένα «καθοδηγητικό ερώτημα», έναν προβλημα-
τισμό ή έναν κοινό στόχο (Prichard, Bizo & Stratford, 2006), εμπλέκονται σε 
μια εποικοδομητική έρευνα (Blumenfeld et al., 1991), στο πλαίσιο της οποίας 
τα μέλη στοχεύουν στην ολοκλήρωση του συλλογικού έργου και συνεργάζο-
νται σε μικρές ομάδες αναλαμβάνοντας ο καθένας πολύ συγκεκριμένα καθή-
κοντα (Cheng, Lam & Chan, 2008: 206). Η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει στη 
δημιουργία γνώσεων μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας 
(Menzies, Hewitt, Kokotsaki, Collyer & Wiggins, 2016) και στην κατασκευή 
ενός τελικού προϊόντος (Thomas, 2000), το οποίο θα παρουσιαστεί και θα αξι-
ολογηθεί κατά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
εφαρμόσει αποτελεσματικά τη μέθοδο project στο σχολείο καθώς και τον ρόλο 
τον οποίο θα κληθεί να επιτελέσει στην τάξη είναι απαραίτητη η εκπαίδευση 
(Wurdinger, Haar, Hugg & Bezon, 2007: 159) ή η επιμόρφωσή του στη μέθοδο 
αυτή. Για το σκοπό αυτό σε πολλές σχολές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όπως 
και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, προσφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών τους ένα μάθημα 
Διδακτικής Μεθοδολογίας που αφορά τη μέθοδο project1. Στο πλαίσιο αυτού 

1  Η ένταξη του μαθήματος Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ – μέθοδος project στο 
πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ 
πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια Ελένη Ταρατόρη (ακαδημαϊκό έτος 2001-2002) 
και πλαισιώθηκε από θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 
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του μαθήματος οι φοιτητές αφενός ενημερώνονται θεωρητικά για τη μέθοδο 
project, για τα μοντέλα στα οποία μπορεί να διακρίνεται ένα project, για τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου, για τα στάδια και τις φάσεις υλοποίησής 
της, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την εφαρμο-
γή της στο δημοτικό σχολείο, κι αφετέρου υλοποιούν ένα έργο, εφαρμόζοντας 
όλα τα βήματά της. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου από τους υποψηφίους 
εκπαιδευτικούς έχει διαπιστωθεί ότι αναπτύσσονται μεταξύ τους σχέσεις επι-
κοινωνίας και συνεργασίας, τις οποίες θα επιχειρήσει η παρούσα εργασία να 
αναδείξει και να παρουσιάσει αναδιφώντας τη σχετική -πενιχρή- βιβλιογραφία.

Η συνεργασία και η επικοινωνία των μελών της ομάδας εργασίας κατά 
την εφαρμογή της μεθόδου project

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στην πράξη τη μέθοδο project και 
βιώνουν διαδικασίες προβληματισμού, δηλαδή θέτουν ερωτήματα, αναλαμ-
βάνουν ρόλους σε συμμετοχικές διαδικασίες κ.α. Με τον τρόπο αυτό κατα-
νοούν καλύτερα το ρόλο τους ως διδάσκοντες και το έργο που μελλοντικά θα 
επιτελέσουν (Tsybulsky & Muchnik-Rozanov, 2019: 50). Η υλοποίηση ενός 
project απαιτεί την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των συμμετεχόντων, 
οι οποίοι καλούνται να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν επικοινωνιακές και 
συνεργατικές δεξιότητες σε όλα τα στάδια πραγμάτωσής του, όπως θα περι-
γραφεί στη συνέχεια.

Την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου τους σηματοδοτεί ο ορι-
σμός ενός θέματος, το οποίο μπορεί είτε να συνδέεται με την επικαιρότητα είτε 
να απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Η επι-
λογή του αποτελεί προϊόν διαλόγου και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων. Ακο-
λουθεί, μετά από συζήτηση και πάλι, η οριοθέτηση των στόχων του έργου και 
ο χωρισμός των μελών σε ομάδες. Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται με κριτήριο 
τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των συμμετεχόντων ή με βάση τις φιλίες (Τα-
ρατόρη-Τσαλκατίδου, 2015). Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει ο υποψή-
φιος εκπαιδευτικός - συντονιστής, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε όλες 
οι ομάδες που θα προκύψουν να έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό μελών, γεγονός 
που θα απαιτεί να αξιοποιήσει πιθανότατα αποτελεσματικές μεθόδους πειθούς.

Στην επόμενη φάση υλοποίησης του project οι ομάδες, προκειμένου να φέ-
ρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 

1996˙ Ταρατόρη, Χατζηδήμου & Χλεμές, 2001˙ Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2001˙ 
Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2005˙ Ταρατόρη, 2005˙ Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 20062˙ 
Ταρατόρη, 2007˙ Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2015).
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αυτόνομα τόσο σε τακτές όσο και σε έκτακτες συναντήσεις σε χώρους της δι-
κής τους επιλογής ή στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου (Κουγιουρούκη, 
2019). Η διάρκεια της συνεργασίας των ομάδων στο πλαίσιο των μεταξύ τους 
συναντήσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το σκοπό της συνάντησης, αλλά 
και το χρόνο που έχουν προς διάθεση τα συνεργαζόμενα μέλη. Αυτό σημαίνει 
ότι στην περίπτωση που η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ορι-
σμένων τακτικών συναντήσεων στο χώρο του πανεπιστημίου σε ολομέλεια, η 
διάρκεια της είναι καθορισμένη από τον συντονιστή, ενώ στις κατ’ ιδίαν συνα-
ντήσεις των ομάδων, η διάρκεια καθορίζεται από τους συμμετέχοντες. 

Έρευνες (Κουγιουρούκη, 2019˙ Kougiourouki & Masali, 2020) έδειξαν ότι 
οι προγραμματισμένες συναντήσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια σχεδιασμού 
και υλοποίησης του project πραγματοποιούνται μία ή δύο φορές την εβδομά-
δα, σε προσωπικό τους χώρο ή σε χώρους του πανεπιστημίου και διαρκούν ως 
επί το πλείστον δύο ώρες. Βασικό χαρακτηριστικό των συναντήσεων αυτών 
είναι ότι ακολουθούν κάποιο προγραμματισμό κι έχουν οργανωτικό σκοπό, 
γεγονός που συμβάλλει, μετά την ολοκλήρωσή τους, στη θετική αποτίμηση 
των συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκειά τους (Kougiourouki 
& Masali, 2020). Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο των μεταξύ τους συζητήσε-
ων, αυτές εστιάζουν στο ρόλο που θα αναλάβει ο καθένας μέσα στην ομάδα, 
στις μεταξύ τους σχέσεις, στους στόχους που θέτουν για το project τους2 και 
στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας τους (Hertz-Lazarowitz, 1990: 14˙ 
Κουγιουρούκη, 2019) και μόνο ορισμένες φορές εκτρέπονται σε άσχετα με 
το project ζητήματα (Kougiourouki & Masali, 2020). Ωστόσο, ακόμη κι αν 
κάποιες φορές οι συζητήσεις τους ξεφεύγουν από τους στόχους της ομάδας ή 
από τα χρονικά όρια, αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση των συμμετε-
χόντων (Kougiourouki, 2019).

Σε ένα επόμενο στάδιο του project, το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβά-
νει, με βάση τους στόχους του project που έχουν τεθεί, να συλλέξει πληροφο-
ρίες για το υπό διαπραγμάτευση θέμα και, στο πλαίσιο των συναντήσεων, να 
τις μοιραστεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Επίσης, στις συναντήσεις 
αυτές πραγματοποιείται από τα μέλη των ομάδων η συλλογή του υλικού, η 
προετοιμασία των τελικών προϊόντων της εργασίας τους και η τελική παρου-
σίασή της (Kougiourouki, 2019), διεργασίες που αξιώνουν επαρκείς επικοινω-
νιακές δεξιότητες προκειμένου να τελεσφορήσει η ομαδική αυτή προσπάθεια.

Τόσο κατά τη διαδικασία κοινοποίησης του συλλεγέντος υλικού μέσα στην 
ομάδα, όσο και κατά την προετοιμασία του τελικού προϊόντος εργασίας τους οι 

2  Οι Stefanou, et al. (2013) έχουν επισημάνει τον σταθερό προσανατολισμό των 
συμμετεχόντων στους στόχους τους project. 
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συμμετέχοντες εκδηλώνουν μία ιδιαίτερη συμπεριφορά που απορρέει συνήθως 
από τον χαρακτήρα τους. Υπάρχουν, λοιπόν, άτομα με ιδιαίτερα ισχυρό χαρα-
κτήρα που προσπαθούν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και αξιώνουν αυτές 
να γίνουν αποδεκτές από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αντίστοιχα υπάρχουν 
και άτομα που σιωπούν, αποδέχονται με ευκολία μία τέτοια συμπεριφορά και 
δεν αντιδρούν, όπως και άτομα που θα αντιδράσουν έντονα απέναντι σε τέ-
τοιες συμπεριφορές (Σταμάτης, 2011). 

Γενικά σε όλα τα στάδια του project φαίνεται ότι οι συνεργαζόμενοι φοι-
τητές αποφεύγουν τις εριστικές συμπεριφορές που δημιουργούν ένταση 
(Kougiourouki & Masali, 2020), ωστόσο δεν είναι απίθανο τέτοιες να κάνουν 
την εμφάνισή τους περιστασιακά και να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ τους. 
Στο σημείο αυτό καλό είναι να σημειώσουμε ότι η ύπαρξη διαφορών κατά τη 
διεκπεραίωση ενός έργου, καθώς κι η ανταγωνιστική στάση κατά την επίλυ-
σή τους, μπορεί να δημιουργήσει συγκρουσιακές καταστάσεις (DeChurch, 
Hamilton & Haas, 2007). Φυσικό επακόλουθο αυτών των συγκρούσεων είναι 
ο αποπροσανατολισμός των υποψήφιων εκπαιδευτικών από τον αρχικό τους 
στόχο και η μείωση αφενός της απόδοσης της ομάδας (Peterson & Behfar, 2003˙ 
DeDreu & Weingart, 2003) κι αφετέρου του βαθμού ικανοποίησης των μελών 
της (DeDreu & Weingart, 2003). Για να προαχθεί, λοιπόν, η αποδοτική εργασία 
κατά την υλοποίηση ενός project καλό είναι τα μέλη των ομάδων να συμπερι-
φέρονται με υπευθυνότητα και να προσπαθούν να συνεισφέρουν μέσα σε ένα 
κλίμα ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Άλλωστε, όπως επισημαίνε-
ται και από τον Green (1998), μέσα από την εφαρμογή του project αναδύονται 
απεριόριστες δυνατότητες οικοδόμησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ομαδικής 
εργασίας και αυτοεκτίμησης. Έτσι, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής συνερ-
γασίας, όταν τα μέλη της ομάδας συζητούν προκειμένου να λάβουν μια από-
φαση, προβαίνουν στις ακόλουθες επικοινωνιακές ενέργειες: καταθέτουν τις 
πληροφορίες που έχουν συλλέξει και οι οποίες αφορούν στο υπό διαπραγμά-
τευση θέμα, εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια, διατυπώνουν ερωτήσεις, 
ακούν τη γνώμη των συνομιλητών τους προσεκτικά, αντιλαμβάνονται τα όσα 
λέγονται, αναστοχάζονται πάνω στις δικές τους σκέψεις και απόψεις αλλά και 
πάνω στις σκέψεις και στις απόψεις των άλλων, συγκεφαλαιώνουν τα όσα ει-
πώθηκαν και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, όταν χρειάζεται (Blumenfeld, 
Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial & Palinscsar, 1991: 377˙ Remedios, Clarke 
& Hawthorne, 2008: 12˙ Järvenoja & Järvelä, 2009).

Οι συμμετέχοντες, λοιπόν, μέσα στην ομάδα εργασίας αλληλεπιδρούν μετα-
ξύ τους, επικοινωνούν με τη μορφή της συνομιλίας και ανταλλάσσουν απόψεις 
συνεισφέροντας στο υπό συζήτηση θέμα (Littlejohn & Foss, 2011). Συνεργασί-
ες αυτού του είδους «ενθαρρύνουν τα κίνητρα και τη γνωστική δέσμευση» των 
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συμμετεχόντων (Blumenfeld, Kempler & Krajcik, 2006), δεν πρέπει όμως να 
θεωρούνται ως «δεδομένες»3, κι αυτό γιατί όλα τα μέλη των ομάδων δεν συμ-
μετέχουν με το ίδιο «πάθος» (Green, 1998). Έτσι, π.χ. ορισμένα μέλη επιδει-
κνύουν μία «πλημμελή» συμμετοχή στις συναντήσεις, είτε προσερχόμενα με 
αργοπορία σε κάποιες από αυτές είτε απουσιάζοντας από αυτές. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να χρονοτριβεί η ομάδα καθώς τα υπόλοιπα μέλη της προσπαθούν 
να ανακεφαλαιώσουν, να ξαναπαρουσιάσουν και να εξηγήσουν τι έχει ήδη συ-
ζητηθεί και αποφασιστεί (Dobber, Akkerman, Verloop & Vermumt, 2012: 614). 

Άλλοτε, πάλι, ορισμένα από τα μέλη της ομάδας δεν συνεισφέρουν εξίσου 
στην εύρεση πληροφοριών για την υλοποίηση του έργου τους. Η ροή πληρο-
φοριών όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση 
ενός έργου και κάθε μέλος αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης μέσα 
στην ομάδα καθώς όχι μόνο προσφέρει αλλά και λαμβάνει πληροφορίες από 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και στοχάζεται πάνω σ’ αυτές (Littlejohn & Foss, 
2011: 264). Βέβαια, ορισμένες φορές συγκεντρώνεται ιδιαίτερα μεγάλος όγκος 
πληροφοριών4, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη διαπροσωπική 
ή ενδοοργανωτική επικοινωνία της ομάδας (Ζαβλανός, 2002). Όμως, ακόμη 
και πληροφορίες, οι οποίες φαινομενικά δεν σχετίζονται με τη συζήτηση στην 
εργαζόμενη ομάδα, μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των εργασιών 
της (Remedios, Clarke & Hawthorne, 2008: 13), αρκεί να αποτελούν εφαλτή-
ριο γόνιμου προβληματισμού, διαλόγου και αλληλεπίδρασης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της κάθε πληροφορίας 
στην υλοποίηση ενός project είναι η έγκαιρη κατάθεσή της και η διάχυσή της 
μεταξύ των μελών της ομάδας (Butt, Naaranoja & Savolainen, 2016: 1582). Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε προφορικά στις μεταξύ τους 
συναντήσεις και συνομιλίες είτε γραπτώς με την αποστολή μηνυμάτων ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας (emails) ή τη διανομή φωτοτυπιών (Kougiourouki, 
2019). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ερευνητικά αποτελέσματα (Green, 1998), 
κατά την υλοποίηση ενός project μόνο το 1/3 της ομάδας συμμετέχει ένθερ-
μα καταθέτοντας ιδέες και πληροφορίες. Οι υπόλοιποι εισέρχονται σ’ αυτή τη 
διαδικασία σταδιακά, αφότου έχουν κατατεθεί οι αρχικές ιδέες, γεγονός που 
δρα ανασταλτικά στην πρόοδο των εργασιών

Όπως προαναφέρθηκε, καλό είναι τα μέλη της ομάδας να επιδιώκουν την 
απρόσκοπτη συνεργασία για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του project 

3  Ο Cohen (1994) αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογής μοντέλων 
συνεργατικής μάθησης παρατηρήθηκε οι ομάδες να μην επιδεικνύουν συμπεριφορές 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «συνεργασία».
4  Όπως έχει καταδειχθεί σε έρευνα των Moti & Barzilai (2004: 50).
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που έχουν αναλάβει. Συνεργασία, όμως, δε σημαίνει απαραίτητα και συμφωνία 
όλων των μελών της ομάδας πάνω σε κάθε υπό διαπραγμάτευση θέμα. Η συχνό-
τητα συμφωνίας των μελών στις συναντήσεις ωστόσο συμβάλει στην ικανοποί-
ηση τους από τη μεταξύ τους συνεργασία, καθώς έτσι αισθάνονται ότι πετυχαί-
νουν τόσο τους προσωπικούς τους στόχους όσο και τους στόχους της ομάδας, 
και εκτιμούν τη συμβολή του καθενός στην επίτευξη του στόχου (Järvenoja & 
Järvelä, 2009). Έρευνα έδειξε ότι, ακόμη και όταν στις μεταξύ τους συζητήσεις 
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ένα project δεν καταλήγουν σε συμ-
φωνία στη λήψη μιας απόφασης, συνεχίζουν να συμμετέχουν όλοι ισότιμα, εξα-
κολουθούν να ακούγονται όλες οι απόψεις και -τελικά- όλες οι ιδέες ενσωματώ-
νονται στο τελικό παραδοτέο της ομάδας (Κουγιουρούκη, 2019). 

Μια ακόμη πτυχή της επικοινωνιακής διάστασης στο πλαίσιο ενός project 
είναι η δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας, απαλλαγμένου από τον φόβο της 
κριτικής από τους άλλους ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά τα μέλη μιας ομάδας στις μεταξύ τους συζητήσεις (Green, 
1998). Σε έρευνα των Kougiourouki & Masali (2020) φάνηκε ότι οι συμμετέ-
χοντες στις μεταξύ τους συζητήσεις διακρίνουν στα άλλα μέλη τύπους «επίμο-
νης» συμπεριφοράς αλλά και «απροθυμίας», ενώ θεωρούν ότι οι ίδιοι συμμε-
τέχουν με υπευθυνότητα, κοινωνικότητα και εκφραστικότητα, δρουν ενθαρρυ-
ντικά και προτρέπουν να μέλη της ομάδας να εκφραστούν και να αναλάβουν 
δράση δείχνοντας με τον τρόπο αυτό σεβασμό στη γνώμη τους. 

Όπως καταδεικνύει έρευνα (Kougiourouki, 2019) έλλειψη σεβασμού μπο-
ρεί να δείξει είτε ο ομιλών όταν π.χ. κάνει υποδείξεις, δίνει εντολές, αγνοεί τα 
συναισθήματα των άλλων, επαινεί υπέρμετρα ή ειρωνεύεται, είτε και κάποιο 
από τα μέλη της ομάδας όταν διακόπτει τον ομιλούντα ή τον κριτικάρει αρ-
νητικά κλπ.5. Επιπρόσθετα, όταν ο ομιλών δεν φροντίζει ιδιαίτερα τον τρόπο 
με τον οποίο προσπαθεί να ελκύσει την προσοχή των ατόμων που τον ακούν, 
χάνεται το ενδιαφέρον τους για τα λεγόμενά του και πιθανόν είναι να αναπτυ-
χθεί μία παράλληλη συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας6. 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα συνεργαζόμενα 
μέλη, κατά την επικοινωνία τους στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεθόδου 

5  Πιθανή απροθυμία, έστω και ενός μέλους, να ακούσει τις απόψεις των άλλων και 
έλλειψη σεβασμού απέναντι στο άτομο που έχει τον λόγο μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στη λειτουργικότητα της ομάδας αλλά και στην ποιότητα του 
τελικού της αποτελέσματος (Webb, Ing, Kersting & Nemer, 2006).
6  Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους ανταγωνιστικές συζητήσεις καλό είναι 
οι ομάδες να θεσπίζουν εξαρχής κανόνες που θα τις αποθαρρύνουν (Remedios, Clarke 
& Hawthorne, 2008: 10).
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project είναι η χρήση λεξιλογίου γνωστού σε όλα τα μέλη της ομάδας, προκει-
μένου όσα λέγονται να είναι κατανοητά από όλους. Για να επιτευχθεί αυτό, τα 
άτομα που χρησιμοποιούν πλουσιότερο λεξιλόγιο, όταν συνομιλούν με άτομα 
που υστερούν στον τομέα αυτό, επιλέγουν να απλουστεύσουν το λεξιλόγιό τους 
ή ακόμη και να επιβραδύνουν την ομιλία τους (Littlejohn & Foss, 2011: 184). 

Επίσης, διαφαίνεται πως, για να είναι αποτελεσματική η συνομιλία μεταξύ 
των μελών της ομάδας, καλό είναι το κάθε μέλος που παίρνει το λόγο να φρο-
ντίζει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μελών της ομάδας και να το διατη-
ρήσει αμείωτο. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως έχει καταδειχθεί σε έρευνα της 
Kougiourouki (2020), στη μεταξύ τους προφορική επικοινωνία οι υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί μεριμνούν για μια σειρά από παράγοντες όπως: ο λόγος τους να 
διέπεται από λογική διάρθρωση - με ενημέρωση για τα κύρια σημεία της ομιλίας 
τους στην αρχή και με σύνοψη κατά την ολοκλήρωσή της-, ο επιτονισμός τους 
να είναι ο αρμόζων στη συζήτηση, να υποβάλλουν διευκολυντικά ερωτήματα, 
να διατηρούν οπτική επαφή με τους συνομιλητές τους και να αξιοποιούν την 
προσήκουσα μη λεκτική επικοινωνία7 και -τέλος- να εξασφαλίζεται επαρκής 
χρόνος για να αναπτύξουν όλα τα μέλη το σκεπτικό τους. 

Ως καίριος παράγοντας για την επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών 
μιας ομάδας εργασίας αναδεικνύονται επιπλέον τα στενά χρονικά περιθώρια 
και ο όγκος της εργασίας που πιθανόν ορισμένες φορές να αγχώσουν τα μέλη 
της ομάδας εργασίας, τα οποία ωστόσο, μπορούν να ξεπεράσουν το άγχος 
τους εμπλουτίζοντας την επικοινωνιακή περίσταση με κάποιο αστείο ή ακό-
μη και με ένα σχόλιο. Τα σχόλια μεταξύ των συμμετεχόντων στην υλοποίη-
ση ενός project επηρεάζουν τη μάθηση των μελών της ομάδας (Tsybulsky & 
Muchnik-Rozanov, 2019: 53), ενώ τα αστεία, που γίνονται με προσοχή και με 
φειδώ, μπορούν να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση κάποιας πιθανής έντα-
σης (Littlejohn & Foss, 2011: 263). 

Ένταση όμως μπορεί να υπάρξει και στην περίπτωση που οι εργασίες της 
ομάδας στο πλαίσιο της υλοποίησης του project οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Αυτό 
μπορεί να συμβεί όταν εμφανιστούν αρνητικές επικοινωνιακές συμπεριφορές 
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των μελών της ομάδας, οι οποίες, όπως 
επισημαίνεται από έρευνα της Kougiourouki (2019), αποσυντονίζουν τα μέλη 
της ομάδας και τα αποπροσανατολίζουν από τους στόχους τους, χωρίς, ωστό-
σο, να επηρεάσουν αρνητικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή να επιφέρουν 
κάποιο ρήγμα στη συνοχή της ομάδας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνη-
τικά την μεταξύ τους επικοινωνία, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, είναι η περι-
ορισμένη πληροφόρηση, η έλλειψη διάθεσης και ενδιαφέροντος των μελών, οι 

7  Για τη διέγερση της προσοχής του ακροατηρίου βλ. Π. Σταμάτης (2011: 124). 
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μεταξύ τους σχέσεις, η χρονική στιγμή της συνάντησης, καθώς και η απουσία 
σαφούς στοχοθεσίας και επιχειρηματολογίας (Kougiourouki, 2019).

Βασική συνιστώσα στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μελών της 
ομάδας εργασίας του project, στη λήψη μιας ριζοσπαστικής απόφασης ή και 
στην επίλυση κάποιου προβλήματος που πιθανόν να αντιμετωπίσουν αποτελεί 
η ποικιλόμορφη συμμετοχή όλων στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν π.χ. να θέτουν ερωτήματα που θα δραστηριοποιήσουν 
την ομάδα, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και μέλη που 
θα συνεχίσουν να παραμένουν παθητικά και να αγνοούν την κρισιμότητα της 
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα τους (Littlejohn & Foss, 2011: 
263). Σε μια τέτοια περίσταση, ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας μπορούν 
να αναλάβουν πρωτοβουλία και να παροτρύνουν όλα τα μέλη της ομάδας να 
ενεργοποιηθούν περισσότερο. 

Εκτός όμως από την γενικευμένη συμμετοχή και δράση, σημαντικό ρόλο 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών ενός project παίζουν αδιαμφισβή-
τητα και οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών 
των ομάδων. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων (Bell, 2010), ενώ η συνεργασία τους 
μέσω της «ενδοομαδικής» και της «ενδοατομικής» διαδικασίας της μάθησης 
οδηγεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην κατάκτηση της γνώσης (Järvenoja 
& Järvelä, 2009). 

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ασκού-
νται στην εφαρμογή της μεθόδου project έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτής να 
συνεργαστούν σε ένα συναινετικό κλίμα, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά 
μεταξύ τους αναπτύσσοντας τις ανάλογες δεξιότητες και έτσι συνακόλουθα να 
οδηγηθούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους, απολαμβάνοντας ικανο-
ποίηση τόσο από το προϊόν της δουλειάς τους όσο και από το επίπεδο συνερ-
γασίας και τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας τους. 

Βιβλιογραφία

Al-Balushi, S.M., & A-Alamri, S.S. (2014). The effect of environmental 
science projects on students environmental knowledge and science attitudes. 
International Research in Geographical and Environmental Education, 
23(3), 213-227. 

Bell, St. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the 
Future. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues 
and Ideas, 83(2), 39-43. doi: https://doi.org/10.1080/00098650903505415. 

Blumenfeld, Ph.C., Kempler, T.M., & Krajcik, J.S. (2006). Motivation and 



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

86 Μαρίνα Κουγιουρούκη, Ζηνοβία Μασάλη

Cognitive Engagement in Learning Environments. In The Cambridge 
Handbook of The Learning sciences, Chapter 8, 475-488.

Blumenfeld, Ph.D., Soloway, E., Marx, R., Krajcik, J.S., Guzdial, M., & 
Palincsar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the 
Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist, 26(3 & 4), 
369-398.

Butt, A., Naaranoja, M., & Savolainen, J. (2016). Project change stakeholder 
communication. International Journal of Project Management, 34, 1579-
1595. 

Cheng, R.W., Lam, S., & Chan, J.C. (2008). When high achievers and low 
achievers work in the same group: The roles of group heterogeneity 
and processes in project-based learning. British Journal of Educational 
Psychology, 78, 205-221. 

Cohen, E.G. (1994). Restructuring the Classroom: Conditions for Productive 
Small Groups. Review of Educational Research, 64(1), 1-35. Doi: 
10.3102/00346543064001001. 

DeChurch, L.A., Hamilton, K.L., & Haas, C. (2007). Effects of Conflict 
Management Strategies on Perceptions of Intragroup Conflict. Group 
Dynamics: Theory, Research, and Practice, 11(1), 66-78. Doi: 10.1037/1089-
2699.11.1.66.

DeDreu, C.K.W. & Weingart, L. R. (2003). Task Versus Relationship Conflict, 
Team Performance, and Team Member Satisfaction: A Meta-Analysis. 
Journal of Applied Psychology, 88(4), 741-749. Doi: 10.1037/0021-
9010.88.4.741.

Dobber, M., Akkerman, S.F., Verloop, N., & Vermumt. J.D. (2012). Student 
teachers’ collaborative research: Small-scale research projects during teacher 
education. Teaching and Teacher Education, 28, 609-617.

Green, A.M. (1998). Project-based Learning: Moving Students through the 
GED with Meaningful Learning. ED 422 466. 

Hertz-Lazarowitz, R. (1990). An Integrative Model of the Classroom: The 
enhancement of Cooperation in Learning. Paper presented at the Annual 
Meeting of the American Educational Research Association. ED 322 121. 

Järvenoja, H. & Järvelä, S. (2009). Emotion control in collaborative learning 
situations: Do students regulate emotions evoked by social challenges. 
British Journal of Educational Psychology, 79, 463-481.

Κουγιουρούκη, Μ. (2019). Η συμβολή της μεθόδου project στην ανάπτυξη 
σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων φοιτητών – Έρευνα. Επιστήμες Αγω-
γής, 2, 37-53.

Kougiourouki, M. (2019). Factors that Hamper Communication among Student-



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

87Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και επικοινωνούν ως μέλη 
ομάδας εργασίας κατά την άσκησή τους στην εφαρμογή της μεθόδου project

Teachers Working as a Team in the Framework of the Application of the 
Project Method – Research. Journal of Education and Human Development, 
8(4), 184-188.

Kougiourouki, M. (2020). Techniques for oral communication during project 
implementation among student-teachers – Research. International Journal 
of Education and Research, 8(2), 63-74. 

Kougiourouki, M. & Masali, Z. (2020). Communicational behavior among 
Student-teachers in a Working Team. American Journal of Educational 
Research, 8(8), 531-535. 

Littlejohn, St. W. & Foss, K.A. (2011). Theories of Human Communication. 
10th edition. Long Grove, Illinois: Waveland. 

Menzies, V., Hewitt, C., Kokotsaki, D., Collyer, C., & Wiggins, A. (2016). 
Project Based Learning. Evaluation report and executive summary. 
Education Endowment Foundation. 

Mettas, A.C. & Constantinou, C. (2007). The Technology Fair: a project-based 
learning approach for enhancing problem solving skills and interest in design 
and technology education. International Journal of Technology and Design 
Education, 18, 79-100. 

Moti, F. & Barzilai, A. (2004). Integrating alternative assessment in a project-
based learning course for pre-service science and technology teachers. 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 41-61.

Peterson, R.S. & Behfar, K.J. (2003). The dynamic relationship between 
performance feedback, trust, and conflict in groups: A longitudinal study. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 92(1-2), 102-112. 
Doi: 10.1016/S0749-5978(03)00090-6.

Prichard, J.S., Bizo, L.A & Stratford, R.J. (2006). The educational impact of 
team-skills training: Preparing students to work in groups. British Journal of 
Educational Psychology, 76(1), 119-140. Doi: 10.1348/000709904X24564.

Remedios, L., Clarke, D., & Hawthorne, L. (2008). Framing Collaborative 
Behaviors: Listening and Speaking in Problem-based Learning. 
Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 2(1), 1-20. 

Σταμάτης, Π. (2011). Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικα-
σία. Βασικές έννοιες και στρατηγικές. Αθήνα: Διάδραση. 

Stefanou, C., Stol, J.D., Prince, M., Chen, J.C., & Lord, S.M. (2013). 
Self-regulation and autonomy in problem- and project-based learning 
environments. Active Learning in Higher Education, 0(0), 1-14. doi: 
10.1177/1469787413481132.

Ταρατόρη, Ε. (1996). Η μέθοδος Project και η συμβολή της στη διαπροσωπική 
επικοινωνία δασκάλου-μαθητή. Σχολείο και Ζωή, 2, 49-55.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

88 Μαρίνα Κουγιουρούκη, Ζηνοβία Μασάλη

Ταρατόρη, Ε., Χατζηδήμου, Δ., & Χλεμές, Δ. (2001). Τα επαγγέλματα, Εφαρ-
μογή της μεθόδου project. Κίνητρο, 3, 161-172.

Ταρατόρη, Ε. (2005). Η μέθοδος Project από τη σκοπιά του εξομοιούμενου 
εκπαιδευτικού (έρευνα). Στο Α. Τριλιανός, Ιγ. Καράμηνας (επιμ.), Πρακτι-
κά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του Ε.Κ.Π.Α Μάθηση 
και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης (512-520). Αθήνα: Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (20062). Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρητική και εμπειρική 
προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, E. (2007). Λήμμα «Μέθοδος Project (μέθοδος σχεδίου)». Στο Π. 
Ξωχέλλης (επιμ.) Λεξικό Παιδαγωγικών Όρων (435-436). Θεσσαλονίκη: 
εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ταρατόρη, Ε., Βαρδάκα, Α., Γκιουζέλης, Α., Δαρόγλου, Ε., Κασπαρίδου, Π., 
Μελισσόπουλος, Σ., Τεμπρίδου, Α., & Χαμπίδης, Θ. (2005). Η μέθοδος 
Project στην πράξη – Το παράδειγμα τον Πομάκων της Δυτικής Θράκης, 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (20153). Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην 
Πράξη. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.

Thomas, J.W. (2000). A review of research on project-based learning. The 
Autodesk Foundation. http://www.autodesk.com/foundation. 

Tsybulsky, D. & Muchnik-Rozanov, Y. (2019). The development of student-
teachers’ professional identity while team-teaching science classes using 
a project-based learning approach: A multi-level analysis. Teaching and 
Teacher Education, 79, 48-59.

Webb, N.M., Ing, M., Kersting, N., & Nemer, K.M. (2006). Help seeking in 
cooperative learning groups. In S.A. Karabenick & R.S.Newman (Eds.), 
Help seeking in academic setting: Goals, groups, and contexts (45-88). 
Mahwah, NJ: Erlbaum.

Wurdinger, S., Haar, J., Hugg, R., & Bezon, J. (2007). A qualitative study using 
project-based learning in a mainstream middle-school. Improving Schools, 
10(2), 150-161.

Χατζηδήμου, Δ. & Ταρατόρη, Ε. (2001). Η μέθοδος Project στο σχολείο. Στο Ι. 
Πυργιωτάκης (επιμ.), Ολοήμερο Σχολείο – Λειτουργία και προοπτικές (115-
130). Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.

Ζαβλανός, Μ. (2002). Οργανωτική συμπεριφορά. Αθήνα: Σταμούλης.



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

89Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και επικοινωνούν ως μέλη 
ομάδας εργασίας κατά την άσκησή τους στην εφαρμογή της μεθόδου project

Abstract

The aim of this article is to present the cooperation and communication that 
develops between prospective teachers who participate in a working team 
during the implementation of the project method within their curriculum. 
Issues related to cooperation, interpersonal relationships, communication and 
behavior, effective oral communication techniques and inhibitors of effective 
communication between members of a working team are raised and discussed. 

Key-words: project, teacher education, interpersonal relationships, 
communication, working teams, cooperation
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εκπαίδευσης

Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Ευανθία Ανδρικοπούλου

1. Εισαγωγή

1.1 Θεατρικές τεχνικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Στις μέρες μας θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την προώθηση της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών, με στόχο τη δημιουργία αυριανών πολι-
τών με αίσθηση περιβαλλοντικής ευθύνης, περιβαλλοντικό ήθος και οικολογική 
συνείδηση. Το εκπαιδευτικό σύστημα, θέλοντας να ακολουθήσει και – ακόμα 
καλύτερα – να ενισχύσει αυτή την επιταγή, θα πρέπει να στραφεί σε ριζικές 
αλλαγές και επικαιροποιήσεις των εκπαιδευτικών μεθόδων και διδακτικών ερ-
γαλείων που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς ώστε να προταθούν 
εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας που βασίζονται στη βιωματική μάθηση και 
την αλληλεπίδραση. Προκειμένου λοιπόν να αλλάξει η στάση μας απέναντι 
στο περιβάλλον προς το καλύτερο, θα πρέπει να εξερευνήσουμε εναλλακτικές 
μορφές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς η γνώση από μόνη της δεν εί-
ναι αρκετή ώστε να παρακινήσει σε μια αλλαγή συμπεριφοράς (Gale, 2008). 
Καθίσταται απαραίτητη η αλλαγή τρόπου σκέψης με ανανεωμένους τρόπους 
μάθησης για να εκτιμήσουμε πώς το μέλλον αναδύεται ποικιλοτρόπως μέσα 
από το παρόν και το παρελθόν (Baz, 2012). H σύνδεση των ανθρώπων με τη 
φυσική και πολιτιστική τους κληρονομιά και με ένα όραμα αειφόρου διαβίω-
σης μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, όπως το 
θέατρο (Adcock & Ballantyne, 2007). Μέσω των θεατρικών έργων είναι δυ-
νατόν να γίνουν κατανοητοί εξειδικευμένοι επιστημονικοί όροι, μέθοδοι και 
τεχνικές, που μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητη-
μάτων και θεμάτων (Choi, 1983· Περδικάρη, 2007) και ωθούν τους μαθητές 
σε δράση. Όπως αναφέρουν οι Curtis et al. (2013), όσοι έχουν χρησιμοποιήσει 
τις τέχνες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν διαπιστώσει ότι μπορούν 
να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να συνδέσουν την περιβαλλο-
ντική κρίση με πολιτισμικές επιπτώσεις (Ramsey, 2002), να παροτρύνουν τα 
παιδιά να εκφραστούν και να τα εμπλέξουν σε προσωπικό επίπεδο με οικολο-
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γικές ανησυχίες (Hoot & Foster, 1993) ενθαρρύνοντας την πλουραλιστική και 
κριτική σκέψη (Appleby, 2005). 

1.2 Αυτοσχέδιο Οικολογικό Θέατρο

Το οικολογικό θέατρο (eco theatre), που συνδυάζει τις τέχνες του θεάτρου με τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες και ευαισθησίες, αναφέρεται είτε στη συγγραφή θε-
ατρικών έργων που επιμορφώνουν για τα περιβαλλοντικά θέματα και προάγουν 
την οικολογία (ecodramas), είτε στις βιώσιμες και οικολογικές πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας θεατρικής παραγωγής (Mayson, 2008). 
Το ecodrama, ως είδος, περιλαμβάνει θεατρικά έργα τα οποία είτε απλά υπαι-
νίσσονται τον δεσμό μεταξύ ανθρώπινου και μη ανθρώπινου κόσμου, είτε απευ-
θείας ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα και ανησυχίες (Kammer, 2009) 
με την ελπίδα να αφυπνίσουν συνειδήσεις ή να πιέσουν για αλλαγή. Πρόκειται 
για έργα που εξερευνούν την ίδια την υπόσταση του φυσικού κόσμου με τέτοιο 
τρόπο ώστε, όταν ο θεατής φύγει από το θέατρο, να έχει μια βαθύτερη επίγνωση 
της οικολογικής του ταυτότητας (May, 2005). Σε έρευνες του εξωτερικού έχει 
καταγραφεί η αποτελεσματική χρήση του Οικολογικού Θεάτρου στην Περιβαλ-
λοντική Eκπαίδευση και έχει αναγνωριστεί η χρησιμότητά του για την επίτευξη 
των παιδαγωγικών στόχων (McNaughton, 2006· Çokadar & Yılmaz, 2010· Gale 
2008 κ.ά.), ενώ παράλληλα υπάρχουν θεατρικές ομάδες και οργανισμοί που χρη-
σιμοποιούν το Οικολογικό Θέατρο για να διερευνήσουν περιβαλλοντικά θέμα-
τα και ζητήματα (“Wildlife Conservation Society” (WCS) στη Ν. Υόρκη, “Eco 
Drama” στην Αγγλία, “Green Drama” στη Φινλανδία, “ClimateChangeNorth” 
στον Καναδά). Όσον αφορά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, πα-
ρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν εκ-
παιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα στη σχολική τάξη επιλέγουν τη χρήση 
θεατρικών τεχνικών, αποσκοπώντας στη βιωματική μάθηση και στον αναστο-
χασμό μέσω συζήτησης και δραστηριοτήτων (Παπασωτηροπούλου & Βλάχος, 
2005· Μπία, 2006· Περδικάρη, 2007 κ.ά.). Για να περιγραφούν τα θεατρικά οι-
κολογικά δρώμενα που δημιουργούνται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια μιας 
διδακτικής παρέμβασης και τα οποία στο τέλος ενώνονται και παρουσιάζονται 
στο ευρύ κοινό υπό μορφή ολοκληρωμένης θεατρικής παράστασης με περιβαλ-
λοντική και οικολογική θεματική, προτείνεται ο ορισμός «Αυτοσχέδιο Οικολο-
γικό Θέατρο» (Ανδρικοπούλου, 2020).

1.3 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Οι εκπαιδευτικοί και η διδασκαλία αποτελούν μεταβλητές με σημαντική επί-
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δραση στη μάθηση των μαθητών (OECD, 2005· Owston, 2007) ενώ παρά-
μετροι όπως η συνεργατικότητα, η ικανότητα για συνεχή μάθηση και βελτί-
ωση, η θετική στάση απέναντι στις καινοτομίες και η μετατροπή του σχολεί-
ου σε «κοινότητα μάθησης» συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών (Giles & Hargreaves, 2006· 
Hargreaves & Fullan, 2012· Marsick, Watkins, & Boswell, 2013, όπ. αναφ. 
στο Πασιάς κ.ά., 2015). Με τον όρο αξιολόγηση εννοούμε τη διαδικασία που 
αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντι-
κειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα 
μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους 
της αλλά και τη συγκεκριμένη μεθοδολογία (Ηλιού, 1991). Η αυτοαξιολόγη-
ση του έργου του εκπαιδευτικού είναι μια μορφή αξιολόγησης η οποία απο-
τελεί μια εναλλακτική πρόταση, μακριά από τις παραδοσιακές αξιολογήσεις 
(Πουρσανίδου, 2017). Πρόκειται για μια ποιοτική διαδικασία που γίνεται από 
το ίδιο το άτομο που εμπλέκεται στο εκπαιδευτικό έργο με στόχο την ενίσχυ-
ση της αυτονομίας του, τη διαμόρφωση της προσωπικής του άποψης και τη 
συνειδητοποίηση της συνευθύνης του για την προσωπική του ανάπτυξη και 
την επαγγελματική του βελτίωση και η οποία πραγματώνεται ανά πάσα ώρα, 
στιγμή και φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, συνεπώς, ενισχύει την 
ανατροφοδοτική της λειτουργία (MacBeath, 2001· Κασσωτάκης & Φλουρής, 
2005). Μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί ωθού-
νται να εξερευνήσουν τη διδασκαλία τους και να πάρουν οι ίδιοι τον έλεγχο 
για τη βελτίωσή τους, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό την κριτική τους 
σκέψη, στοιχείο που οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά 
στη βελτίωσή τους (Stronge, 1997· Stronge & Ostrander, 1997· Sergiovanni 
& Starratt, 2007).

2. Μεθοδολογία της έρευνας

2.1 Ερευνητική μέθοδος και στόχοι της έρευνας

Προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο η εφαρμογή του αυτοσχέδιου οικο-
λογικού θεάτρου ως εκπαιδευτικού εργαλείου μπορεί να συμβάλει στην ευαι-
σθητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών του δημοτικού, 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια έρευνα ερωτηματολογίου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τριακοσίων τριάντα (330) 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εφαρμόζουν Περιβαλλοντι-
κά Προγράμματα στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν και έχουν εφαρμόσει 
θεατρικές τεχνικές έστω μια φορά στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών. Οι 
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εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σαράντα εννέα (49) ερωτή-
σεων σχετικά με τη χρήση θεατρικών τεχνικών ως διδακτικού εργαλείου μέσα 
στην τάξη προκειμένου να προωθηθούν οι αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας ερωτηματο-
λογίου είναι να διερευνηθούν τα παρακάτω:

1. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την χρήση θεατρικών τεχνικών 
μέσα στην τάξη.

2. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση θεατρικών τεχνικών 
ως μέσου ενίσχυσης των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
των μαθητών. 

3. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή θεατρικών τεχνι-
κών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το τρίτο μέρος της έρευνας που αφορά 
στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανα-
φορικά με την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, αυτο-
σχεδιασμός, παιχνίδι ρόλων) στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών του δημοτικού.

2.2 Προφίλ συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

Τα υποκείμενα της έρευνας ερωτηματολογίου είναι τριακόσιοι τριάντα (330) 
εκ-παιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, (258 γυναί-
κες και 72 άντρες), οι οποίοι εφάρμοζαν Περιβαλλοντικά Προγράμματα στις 
σχολικές μονάδες που υπηρετούν κατά το έτος διεξαγωγής του δεύτερου μέ-
ρους της έρευνας και έχουν κάνει χρήση θεατρικών τεχνικών έστω μια φορά 
στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Το 94,8% των συμμετεχόντων εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο. Επίσης, το 
90,2% των συμμετεχόντων είχε υλοποιήσει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Όσον αφορά στο φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα 
αποτελέσματα αποτυπώνουν την πληθυσμιακή κατάσταση που υπάρχει στον 
ελλαδικό εκπαιδευτικό χώρο, με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να υπερτερούν 
αριθμητικά σε σχέση με τους άντρες (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). Έτσι 
η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες (78,2%), ενώ 
οι άντρες αποτελούσαν το 21,8%. Όσον αφορά στην ηλικιακή ομάδα των 
συμμετεχόντων στην έρευνα, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
που έχουν εκπονήσει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι άνω 
των 46 ετών (43,7%) και ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 36 και 46 ετών 
(38,8%). Συνδυάζοντας το παραπάνω εύρημα με τα ποσοστά των απαντήσεων 
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στην ερώτηση για τον χρόνο εκπαιδευτικής εμπειρίας, διαφαίνεται μια τάση 
των εκπαιδευτικών να ασχολούνται με Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης μετά τα πρώτα 5 έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας, καθώς οι συμμετέ-
χοντες που είχαν 6-15 έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας έχουν το μεγαλύτερο πο-
σοστό (38,8%). Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία από 16 έως 25 έτη 
με ποσοστό 36%. Οι εκπαιδευτικοί που κατά βάση εκπονούν Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βρίσκονται στην πιο παραγωγική στιγμή της 
εκπαιδευτικής τους καριέρας, έχοντας ήδη κάποια χρόνια προϋπηρεσίας μέσα 
στην τάξη, γεγονός που τους καθιστά πιο συνειδητοποιημένους σχετικά με τα 
ενδιαφέροντα και τις ευαισθησίες των μαθητών καθώς και πιο συνειδητοποι-
ημένους σχετικά με την επιλογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εκπαίδευση 
και την επιμόρφωση τους, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν δάσκαλοι/ες 
(83,3%), το 36,7% των συμμετεχόντων είχε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 
το 4,5% διδακτορικό τίτλο. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (38,8%) 
είχαν 6-15 έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας. Το 54,2% των συμμετεχόντων είχε 
παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/σεμινάριο σχετικά με την 
εφαρμογή θεατρικών τεχνικών μέσα στην τάξη και το 56,4% αυτών είχε βοη-
θηθεί αρκετά από αυτό. Το 75,4% των συμμετεχόντων είχε παρακολουθήσει 
σεμινάρια από τους υπεύθυνους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το 40,7% 
είχε παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης σε Κέντρα Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης και το 32,2% προγράμματα επιμόρφωσης από πανεπιστημι-
ακούς φορείς. Παρατηρούμε λοιπόν ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευ-
νας, οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη σημασία στην επιμόρφωσή τους κατά την 
διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, αναζητώντας και συμμετέχοντας 
σε διαφόρων ειδών σεμινάρια, συνέδρια και προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις 
των διδακτικών στόχων.

Ο κυριότερος τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες διδάσκουν περιβαλ-
λοντικά θέματα είναι η εφαρμογή ομαδικών εργασιών (72,3%) και ακολου-
θούν οι περιβαλλοντικές εκδρομές-μελέτη πεδίου (65,3%) και η χρήση νέων 
τεχνολογιών (Η/Υ) (59,3%). Ακόμα, το 78,1% των συμμετεχόντων είχαν συ-
νεργαστεί με συναδέλφους άλλων τάξεων ή ειδικοτήτων για την υλοποίηση 
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τέλος, το 44,5% των συμμε-
τεχόντων χρησιμοποιούσε αρκετά τις διάφορες θεατρικές τεχνικές στο πλαί-
σιο υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τάξη.
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2.3 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών για την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών 
στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης των μαθητών

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων όσον αφορά στην αυτοαξιολόγησή τους 
σχετικά με την χρήση θεατρικών τεχνικών στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμ-
μάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτυπώνουν τη θετική στάση τους 
απέναντι στη χρήση θεατρικών τεχνικών και εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
μεθόδων από τη μία πλευρά αλλά και την αίσθηση ανεπάρκειας που έχουν να 
πειραματιστούν με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας λόγω της ελλιπούς κατάρ-
τισης. Έτσι μόνο το 25,8% των συμμετεχόντων νιώθει ότι είναι καταρτισμέ-
νο και διδακτικά επαρκές ώστε να αξιοποιεί θεατρικές τεχνικές στο πλαίσιο 
των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αν και η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η χρήση θεατρικών τεχνικών μπορεί να διευκο-
λύνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (81,8%). 

Λόγω αυτής της αίσθησης ανεπάρκειας, αρκετοί από τους συμμετέχοντες 
προτιμούν να εφαρμόζουν θεατρικές τεχνικές στο πλαίσιο υλοποίησης Προ-
γραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη βοήθεια συναδέλφων (57,1%).

Ένας άλλος παράγοντας που ίσως επηρεάζει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς 
είναι η πίεση του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, ένα μεγάλο ποσοστό προτείνει 
να αναδιοργανωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να παρέχει περισσότερο 
χρόνο για χρήση θεατρικών τεχνικών στην τάξη (72,2%).

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην αξιολόγηση του δι-
δακτικού τους έργου και αυτό διαφαίνεται από τα υψηλά ποσοστά συμφωνίας 
που έχουν οι δυο τελευταίες μεταβλητές του πίνακα 1 και που αποτυπώνουν 
τη σημασία αξιολόγησης τόσο από τους/τις υπεύθυνους της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (71,8%), όσο και 
από τους ίδιους τους μαθητές (73,1%).

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εμφανίζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων 
για την αξιολόγηση αναφορικά με την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στο πλαί-
σιο υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σύμφωνα με την 
ως τώρα εμπειρία 
μου στην εφαρμογή 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης:

Διαφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
διαφωνώ

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ

Μάλλον 
συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυτα

Μάλλον 
συμφωνώ/ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

(%)N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Νιώθω ότι είμαι 
καταρτισμένος και 
διδακτικά επαρκής 
στο να αξιοποιώ 
θεατρικές τεχνικές 
στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης

34 
(10,3)

95 
(28,8)

116 
(35,2)

61 
(18,5)

24
(7,3) 25,8

Η εξοικείωσή μου 
με την υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με 
βοηθάει στο να 
πειραματιστώ 
με εναλλακτικές 
εκπαιδευτικές 
μεθόδους

11 
(3,3)

52 
(15,8)

97 
(29,4)

109 
(33)

61 
(18,5) 51,5

Προτιμώ να 
εφαρμόζω θεατρικές 
τεχνικές στο 
πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
με τη βοήθεια 
συναδέλφων

5
(1,5)

36 
(10,9)

100 
(30,4)

125 
(38)

63 
(19,1) 57,1

Η χρήση θεατρικών 
τεχνικών μπορεί 
να διευκολύνει 
την υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης

2
(0,6)

7
(2,1)

51 
(15,5)

146 
(44,2)

124 
(37,6) 81,8
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Να αναδιοργανωθεί 
το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, ώστε 
να περιλαμβάνει 
περισσότερο χρόνο 
για χρήση θεατρικών 
τεχνικών στην τάξη

2
(0,6)

13 
(3,9)

77 
(23,3)

87 
(26,4)

151 
(45,8) 72,2

Είναι χρήσιμη η 
αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
της αξιοποίησης 
θ.τ. στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης από 
τους υπεύθυνους 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των 
Διευθύνσεων

5
(1,5)

9
(2,7)

79 
(23,9)

143 
(43,3)

94 
(28,5) 71,8

Θα πρέπει και οι 
ίδιοι οι μαθητές 
να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα 
της χρήσης 
θεατρικών τεχνικών 
στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης

3
(0,9)

18 
(5,5)

68 
(20,6)

154 
(46,7)

87 
(26,4) 73,1

Τα ποσοστά συμφωνίας κυμαίνονταν από 25,8% μέχρι 81,8%.

Βάσει της Factor Analysis με τη μέθοδο Principal Component (Rotation 
Method: varimax), οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε 1 παράγοντα. Τα αποτε-
λέσματα της ανάλυσης δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

Αξιολόγηση εφαρμογής 
θεατρικών τεχνικών 

στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση

Νιώθω ότι είμαι καταρτισμένος και διδακτικά επαρκής στο να 
αξιοποιώ θεατρικές τεχνικές στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0,57

Η εξοικείωσή μου με την υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με βοηθάει στο να 
πειραματιστώ με εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους

0,60

Προτιμώ να εφαρμόζω θεατρικές τεχνικές στο πλαίσιο 
υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 
τη βοήθεια συναδέλφων

0,55

Η χρήση θεατρικών τεχνικών μπορεί να διευκολύνει την 
υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 0,75

Να αναδιοργανωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να 
περιλαμβάνει περισσότερο χρόνο για χρήση θεατρικών 
τεχνικών στην τάξη

0,64

Είναι χρήσιμη η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της αξιοποίησης θ.τ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τους υπεύθυνους 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων

0,67

Θα πρέπει και οι ίδιοι οι μαθητές να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης θεατρικών τεχνικών στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0,64

% μεταβλητότητας που εξηγείται: 40,2

Ο παράγοντας εξηγεί το 40,2% της μεταβλητότητας. Οι φορτώσεις κυμαί-
νονταν από 0,55 μέχρι 0,75. 

Στον ακόλουθο Πίνακα 3 παρουσιάζεται η βαθμολογία αξιολόγησης εφαρ-
μογής θεατρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των συμμετεχό-
ντων, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

Αξιολόγηση εφαρμογής θεατρικών 
τεχνικών στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση P Mann-
Whitney test

Μέση τιμή (SD) Διάμεσος
(Ενδ. εύρος)

Φύλο

Γυναίκες 3,77 (0,55) 3,71 (3,43 - 4,14) 0,073

Άντρες 3,58 (0,72) 3,57 (3,14 - 4,14)

Ηλικιακή 
ομάδα

25-35 3,6 (0,55) 3,57 (3,29 - 4) 0,030*

36-46 3,72 (0,59) 3,71 (3,29 - 4,14)

>46 3,79 (0,62) 3,86 (3,57 - 4,14)

*Kruskal-Wallis test

Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, όσο αυξάνεται η ηλικία των συμμετεχό-
ντων τόσο πιο θετικά αξιολογούν την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στην Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση.

Στον Πίνακα 4 εμφανίζεται η βαθμολογία αξιολόγησης εφαρμογής θεατρι-
κών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των συμμετεχόντων, ανάλογα 
με στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευσή τους.

Σημαντικά θετικότερη αξιολόγηση εφαρμογής θεατρικών τεχνικών στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είχαν οι συμμετέχοντες που είχαν παρακολου-
θήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή 
θεατρικών τεχνικών μέσα στην τάξη. Επίσης, οι συμμετέχοντες που δεν είχαν 
παρακολουθήσει καμία επιμόρφωση μέχρι σήμερα στην Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση είχαν σημαντικά λιγότερο θετική αξιολόγηση της εφαρμογής θεα-
τρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε σύγκριση με εκείνους 
που είχαν παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια 
από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προγράμματα επιμόρ-
φωσης από πανεπιστημιακούς φορείς, προγράμματα κινητικότητας, προγράμ-
ματα επιμόρφωσης σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προγράμματα 
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επιμόρφωσης από περιβαλλοντικές οργανώσεις και συνέδρια είχαν σημαντικά 
θετικότερη αξιολόγηση της εφαρμογής θεατρικών τεχνικών στην Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν παρακολουθήσει 
τέτοια σεμινάρια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 
Αξιολόγηση εφαρμογής θεατρικών 

τεχνικών στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση P Mann-

Whitney test
Μέση τιμή (SD) Διάμεσος

(Ενδ. εύρος)

Ειδικότητα
Δάσκαλος/α 3,75

(0,56)
3,71

(3,43 - 4,14) 0,491

Άλλη 3,61
(0,77)

3,71
(3,14 - 4,14)

Μεταπτυχιακές σπουδές/ 
Διδακτορικό

Όχι 3,73
(0,59)

3,71
3,29 - 4,14) 0,924

Ναι 3,72
(0,61)

3,71
(3,43 - 4,14)

Χρόνος εκπαιδευτικής 
εμπειρίας

1-15 έτη 3,69
(0,61)

3,71
(3,29 - 4,14) 0,325

16-35 έτη 3,75
(0,58)

3,86
(3,43 - 4,14)

Έχετε παρακολουθήσει 
κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης/σεμινάριο 
σχετικά με την εφαρμογή 
θεατρικών τεχνικών μέσα 
στην τάξη;

Όχι 3,43
(0,6)

3,57
(3 - 3,86) <0,001

Ναι 3,98
(0,47)

4
(3,57 - 4,29)

Τι είδους επιμόρφωση έχετε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση;

Σεμινάρια από 
τους υπεύθυνους 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης

Όχι 3,56
(0,68)

3,71
(3,14 - 4) 0,036

Ναι 3,79
(0,56)

3,71
(3,43 - 4,14)

Προγράμματα 
επιμόρφωσης από 
πανεπιστημιακούς φορείς

Όχι 3,66
(0,59)

3,71
(3,29 - 4,14) 0,001

Ναι 3,88
(0,58)

3,86
(3,57 - 4,29)

Προγράμματα 
κινητικότητας

Όχι 3,71
(0,6)

3,71
(3,43 - 4,14) 0,041

Ναι 3,99
(0,4)

4,14
(3,57 - 4,29)
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Προγράμματα 
επιμόρφωσης σε ΚΠΕ 
(Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης)

Όχι 3,66
(0,61)

3,71
(3,29 - 4,14) 0,015

Ναι 3,83
(0,56)

3,86
(3,43 - 4,14)

Προγράμματα 
επιμόρφωσης από 
περιβαλλοντικές 
οργανώσεις

Όχι 3,65
(0,63)

3,71
(3,29 - 4,14) <0,001

Ναι 3,91
(0,48)

4
(3,57 - 4,14)

Συνέδρια
Όχι 3,64

(0,6)
3,71

(3,29 - 4,14) <0,001

Ναι 3,95
(0,54)

4
(3,57 - 4,29)

Καμία
Όχι 3,77

(0,56)
3,71

(3,43 - 4,14) <0,001

Ναι 3,21
(0,73)

3,57
(2,86 - 3,71)

Άλλο
Όχι 3,73

(0,6)
3,71

(3,43 - 4,14) 0,640

Ναι 3,86
(0,2)

3,79
(3,71 - 4)

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η βαθμολογία αξιολόγησης εφαρμογής θεα-
τρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των συμμετεχόντων, ανά-
λογα με στοιχεία που αφορούν στην εργασία τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

 

Αξιολόγηση εφαρμογής θεατρικών 
τεχνικών στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση
P Mann-
Whitney 

testΜέση τιμή 
(SD)

Διάμεσος 
(Ενδ. εύρος)

Τύπος σχολείου στο οποίο 
τώρα υπηρετείτε

Δημόσιο 
σχολείο 3,72 (0,61) 3,71 (3,43 - 4,14) 0,848

Ιδιωτικό 
σχολείο 3,78 (0,38) 3,71 (3,57 - 4,14)

Έχετε υλοποιήσει 
πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης;

Όχι 3,26 (0,63) 3,43 (2,71 - 3,71) <0,001

Ναι 3,78 (0,57) 3,71 (3,43 - 4,14)



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

102 Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Ευανθία Ανδρικοπούλου

Αν ναι, πόσα χρόνια 
ασχολείστε με την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης;

Το πολύ 5 
έτη 3,65 (0,59) 3,71 (3,29 - 4,14) <0,001

6 και 
πάνω έτη 3,98 (0,48) 4 (3,71 - 4,29)

Ποιο διδακτικό μέσο χρησιμοποιείτε συνήθως για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών 
θεμάτων;

Περιβαλλοντικές 
εκδρομές-μελέτη πεδίου

Όχι 3,69 (0,62) 3,71 (3,43 - 4,14) 0,402

Ναι 3,75 (0,59) 3,71 (3,43 - 4,14)

Χρήση νέων τεχνολογιών 
(Η/Υ)

Όχι 3,7 (0,67) 3,71 (3,29 - 4,14) 0,444

Ναι 3,75 (0,54) 3,71 (3,43 - 4,14)

Χρήση θεατρικών 
τεχνικών (θεατρικό 
παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός, 
παιχνίδι ρόλων)

Όχι 3,5 (0,6) 3,57 (3,14 - 4) <0,001

Ναι 4 (0,46) 4 (3,71 - 4,29)

Εφαρμογή ομαδικών 
εργασιών

Όχι 3,65 (0,62) 3,57 (3,14 - 4,14) 0,134

Ναι 3,76 (0,58) 3,71 (3,43 - 4,14)

Φύλλα εργασίας
Όχι 3,66 (0,64) 3,71 (3,29 - 4,14) 0,031
Ναι 3,82 (0,52) 3,71 (3,57 - 4,14)

Ελεύθερος διάλογος μέσα 
στην τάξη

Όχι 3,76 (0,53) 3,71 (3,57 - 4,14) 0,478

Ναι 3,71 (0,65) 3,71 (3,43 - 4,14)

Άλλο
Όχι 3,73 (0,6) 3,71 (3,43 - 4,14) 0,510

Ναι 3,89 (0,59) 3,71 (3,71 - 4,29)

Έχετε συνεργαστεί με 
συναδέλφους άλλων 
τάξεων ή ειδικοτήτων 
για την υλοποίηση 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης;

Όχι 3,43 (0,58) 3,43 (3 - 3,71) <0,001

Ναι 3,81 (0,57) 3,86 (3,57 - 4,14)

Με ποιους/ποιες συναδέλφους έχετε συνεργαστεί για την υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;

Δάσκαλος-α άλλου 
τμήματος

Όχι 3,59 (0,6) 3,57 (3,29 - 4) 0,001

Ναι 3,8 (0,58) 3,86 (3,57 - 4,14)

Φυσικής αγωγής
Όχι 3,66 (0,63) 3,71 (3,29 - 4,14) <0,001

Ναι 3,95 (0,4) 4 (3,71 - 4,29)
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Εικαστικός
Όχι 3,64 (0,63) 3,71 (3,29 - 4,14) <0,001

Ναι 3,9 (0,5) 4 (3,57 - 4,14)

Μουσικός
Όχι 3,64 (0,63) 3,71 (3,29 - 4,14) <0,001

Ναι 3,92 (0,45) 4 (3,71 - 4,29)

Θεατρολόγος
Όχι 3,67 (0,63) 3,71 (3,29 - 4,14) 0,001

Ναι 3,9 (0,46) 3,93 (3,57 - 4,29)

Πληροφορικής
Όχι 3,69 (0,61) 3,71 (3,43 - 4,14) 0,003

Ναι 3,9 (0,49) 4 (3,71 - 4,29)

Ξένων γλωσσών
Όχι 3,7 (0,6) 3,71 (3,43 - 4,14) 0,010

Ναι 3,91 (0,53) 4 (3,71 - 4,29)

Χρησιμοποιείτε 
θεατρικές τεχνικές στο 
πλαίσιο υλοποίησης 
προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην τάξη;

Καθόλου/
Ελάχιστα 3,42 (0,57) 3,43 (3,14 - 3,71) <0,001*

Αρκετά 3,86 (0,52) 3,86 (3,57 - 4,14)

Πολύ/
Πάρα 
πολύ

4,22 (0,38) 4,29 (4 - 4,43)

*Kruskal-Wallis test

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαντικά θετικότερη αξιολόγηση της εφαρ-
μογής θεατρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είχαν οι συμ-
μετέχοντες που είχαν υλοποιήσει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
καθώς και εκείνοι που ασχολούνταν με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης τουλάχιστον έξι (06) έτη. Ακόμη, σημαντικά θετι-
κότερη αξιολόγηση της εφαρμογής θεατρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση είχαν οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν για τη διδασκαλία 
περιβαλλοντικών θεμάτων θεατρικές τεχνικές και φύλλα εργασίας. 

Επίσης, σημαντικά θετικότερη αξιολόγηση της εφαρμογής θεατρικών τε-
χνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είχαν οι συμμετέχοντες που είχαν 
συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ανεξαρτήτως ειδικότητας). 

Ακόμη, όσο περισσότερο χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες θεατρικές τε-
χνικές στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στην τάξη τόσο πιο θετικά αξιολόγησαν την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
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3. Συμπεράσματα

Τα ευρήματα της έρευνας υπογράμμισαν τρεις βασικές προϋποθέσεις που εί-
ναι ουσιαστικές για τη διαμόρφωση των θετικών στάσεων των εκπαιδευτικών 
απέναντι στη χρήση θεατρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
(Andrikopoulou & Koutrouba, 2019). Το πρώτο είναι η κατάρτιση των εκπαι-
δευτικών ή η έλλειψη κατάρτισης σχετικά με τη χρήση θεατρικών δραστηριο-
τήτων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η κατάλληλη θεατρική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, μαζί με τη σωστή οργάνωση της διδασκαλίας τους, είναι καθο-
ριστικής σημασίας, όπως αναφέρουν οι Pantidos, Spathi και Vitoratos (1996). 
Οι συμμετέχοντες που είχαν μια τάση στη συνεχή εκπαίδευση είχαν μια θετι-
κή στάση απέναντι στη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί 
που χρησιμοποίησαν συστηματικά θεατρικές τεχνικές στην τάξη θα μπορού-
σαν να δουν τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθη-
τών όσον αφορά στην ευαισθησία, την αποφασιστικότητα, τη δέσμευση και 
τη γνώση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Όσο περισσότερα τα οφέλη για τους 
μαθητές τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η θετική τους στάση απέναντι στη χρή-
ση θεατρικών τεχνικών.

Η δεύτερη πτυχή που φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση δραστηριοτήτων 
που βασίζονται στο θέατρο από τους συμμετέχοντες είναι οι ευκαιρίες που πα-
ρέχονται από τα επίσημα προγράμματα σπουδών για συνεργατική συνεργασία 
με άλλους εκπαιδευτικούς σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι δάσκαλοι φαίνεται 
να είναι πιο σίγουροι όταν συνεργάζονται με άλλους συναδέλφους για τη δι-
δασκαλία περιβαλλοντικών ζητημάτων. Λόγω της υψηλής αίσθησης ευθύνης 
προς τους μαθητές τους, η πλειονότητα των συμμετεχόντων προτιμούν να συ-
νεργάζονται με επαγγελματίες, όπως δάσκαλοι θεάτρου, λόγω της εμπειρίας 
τους. Αυτό το εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματα της Gale (2008) που ανα-
φέρει τη σημασία της υλοποίησης δραματικών δραστηριοτήτων από ειδικούς 
εκπαιδευτές, όπως θεατρολόγοι/εκπαιδευτικοί θεατρικής αγωγής, με σαφή δι-
αχωρισμό των ρόλων κάθε εμπλεκόμενου ατόμου, ένα ειδικό σχέδιο δράσης 
από τον εκπαιδευτή και ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι το θεατρικό μέρος 
δεν ξεπερνά το διδακτικό-περιβαλλοντικό. Έτσι, αναδύεται η ανάγκη για κάθε 
δημοτικό σχολείο της Ελλάδας να έχει στο δυναμικό του έναν εκπαιδευτικό-
θεατρολόγο καθώς και η ανάγκη παρουσίας τους και διδασκαλίας από τους 
ίδιους στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα εκπαιδευτικών.

Τέλος, η τρίτη πτυχή που συνδέεται με τη θετική στάση απέναντι στη χρήση 
θεατρικών τεχνικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η χρήση εναλλα-
κτικών μεθόδων διδασκαλίας στην τάξη. Οι συμμετέχοντες που είχαν μια τάση 
να δοκιμάζουν μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη που ξεπερνούν την παραδο-
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σιακή διδασκαλία, όπως η ομαδική εργασία και ο ελεύθερος διάλογος, είναι 
πολύ πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν θεατρικές τεχνικές. 

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ορισμένες δυσκολί-
ες στην εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας. Ένα βασι-
κό ζήτημα είναι η αίσθηση ανεπάρκειας που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 
λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης σχετικά με τη χρήση θεατρικών τεχνικών. Αυτό 
συμβαδίζει με τα ερευνητικά ευρήματα των Metinnam, Keleşoğlu και Özen 
(2014), που ανέφεραν ότι ακόμη και εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν δημι-
ουργικό δράμα ως υποχρεωτικό μάθημα στο πανεπιστήμιο αντιμετωπίζουν με-
γάλη σύγχυση σε έννοιες σχετικές με τον τομέα. Οι Duban και Düzgün (2013) 
αναφέρουν επίσης ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρέπει να περιλαμβά-
νει πρακτικές δραστηριότητες για τη χρήση θεατρικών τεχνικών. Ένα άλλο 
εμπόδιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι η πίεση του χρόνου λόγω των 
επίσημων προγραμμάτων σπουδών, γεγονός που εξηγεί πιθανώς γιατί η πλει-
οψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να ανα-
διοργανωθεί για να συμπεριλάβει περισσότερο χρόνο για θεατρικές τεχνικές 
και δραστηριότητες στην τάξη. Αυτό επιβεβαιώνει τα ερευνητικά ευρήματα 
των Metinnam, Keleşoğlu και Özen (2014), οι οποίοι προτείνουν να αυξηθούν 
οι εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος θεατρικής αγωγής που περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα σπουδών, καθώς και της έρευνας της Bång (2015) από την οποία 
προέκυψε ότι οι δύο βασικές ανησυχίες των εκπαιδευτικών ήταν η έλλειψη 
γνώσης σχετικά με τη χρήση θεατρικών τεχνικών μέσα στην τάξη και η έλλει-
ψη χρόνου στα προγράμματα σπουδών.

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, όπως και οι ομό-
λογοί τους σε όλο τον κόσμο (Flintoff, 2005· Gale, 2008· Duban & Düzgün, 
2013· Metinnam, Keleşoğlu & Özen, 2014· Bång, 2015· Bsharat, 2017), είναι 
πρόθυμοι να εφαρμόσουν εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές, όπως θεα-
τρικές τεχνικές, στις αίθουσες διδασκαλίας τους και, μέσω αυτών, να εξυπη-
ρετήσουν και να διαδώσουν σημαντικές ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές 
αξίες, με την προϋπόθεση ότι τους παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις, επί-
σημη υποστήριξη και διδακτική ελευθερία. Με τις εναλλακτικές μορφές δι-
δασκαλίας, όπως τη χρήση θεατρικών τεχνικών, συμφωνούν και οι μαθητές, 
αρκεί το εκπαιδευτικό σύστημα να τους παρέχει μια συνεχόμενη και απρό-
σκοπτη πρόσβαση στη συγκεκριμένη γνώση με την ύπαρξη του μαθήματος 
της Θεατρικής Αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμί-
δων της εκπαίδευσης (Andrikopoulou & Koutrouba, 2019). Τέλος, η έρευνα 
αυτή επιβεβαίωσε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί παγκοσμίως (Rivkin, Hanushek 
& Kain, 2005· Opdenakker & Van Damme, 2006· Stoeber & Rennert, 2008· 
Fryer, 2013· Reinhorn, 2015) μπορούν να επιτύχουν εκπαιδευτικούς στόχους 
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υψηλού επιπέδου όταν εκπαιδεύονται επαρκώς, ενθαρρύνονται επαγγελματικά 
και υποστηρίζονται θεσμικά - μια τόσο κοινή πρόκληση και ταυτόχρονα τόσο 
δύσκολη για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.
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Abstract

This paper presents data and conclusions from the process of self-evaluation of 
330 primary school teachers regarding the application of drama and improvised 
eco-theatre in the context of the implementation of Environmental Education 
Programs for students. The answers of the participants reflect their positive 
attitude towards the use of drama and alternative educational methods on the 
one hand but also the sense of inadequacy they experience regarding this way 
of teaching due to the lack of training on the other hand. The challenge for 
Primary School teachers to enhance the emotional and aesthetic development 
of students, working in a framework of standardization and uniformity of 
teaching methodology, is obviously great. It is also the responsibility of the 
university departments and the state to train the Primary Education teachers 
with appropriate pedagogical methods, which will revitalize their teaching.

Key-words: improvised eco-theater, environmental education, environment, 
primary education, teachers
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Θετική Ψυχολογία και Θεατρική Αγωγή 
στην Εκπαίδευση

Χρυσάνθη Πατεργιαννάκη

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η σύγχρονη πραγματικότητα στα σχολεία χαρακτηρίζε-
ται από την εισαγωγή νέων στοιχείων και μεταβλητών που έχουν αλλάξει την 
εικόνα της συγχρονης τάξης. Μέσα στην ίδια τάξη υπάρχουν μαθητές με ιδι-
αιτερότητες που είτε ανήκουν σε ομάδα κινδύνου, είτε χρειάζονται ήδη ειδική 
αγωγή και στήριξη (Elliot, Kratochwill, Cook, & Travers, 2000) παιδιά με μα-
θησιακές δυσκολίες για τα οποία πρέπει να υπάρξει εξατομικευμένη διδασκαλία 
προκειμένου να μάθουν αλλά και να μην περιθωριοποιηθούν (Παντελιάδου, 
2011). Επίσης, συναντάμε παιδιά με αναπηρίες ή παιδιά που αντιμετωπίζουν 
συναισθηματικές διαταραχές ενώ ταυτόχρονα μια μερίδα μαθητών προέρχε-
ται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Την ίδια ώρα η αύξηση των 
ποσοστών των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά σχολικής και εφηβικής 
ηλικίας στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματι-
σμού για πολλούς ερευνητές (Χατζηχρήστου, 2014). 

Το σχολείο, πέρα από την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, έχει 
βαρύνοντα ρόλο στη ψυχολογική στήριξη και αποφόρτιση των παιδιών. Για 
το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει μια διδασκαλία τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της οποίας δεν θα αξιολογούνται με βαθμολογικά κριτήρια, αλλά 
θα αποτυπώνονται στην βελτίωση των παιδιών σε προσωπικό, συναισθηματικό 
και κοινωνικό επίπεδο (Παπαδόπουλος, 2010). Καθώς λοιπόν το σχολείο 
είναι η κύρια δεξαμνενή κοινωνικών εμπειριών για το παιδί, εμπειριών που θα 
βοηθήσουν στην εκμάθηση επιλυσης κρίσεων και προβλημάτων, η εφαρμογή 
των αρχών τη θετικής ψυχολογίας στον εκπαιδευτικό χώρο θα μπορούσε να 
βοηθήσει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση 
του μαθητή, βελτιώνοντας την αυτοεικόνα του και προωθώντας την ψυχική 
ανθεκτικότητά του (Κουδιγκέλη, 2011).

Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση, η επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας, 
με ιδρυτή τον Martin Seligman, αποτελεί έναν κλάδο, που εξετάζει τη σημασία 
των «θετικών μεταβλητών» σε παιδιά αλλά και ενηλίκους. Επεξηγώντας τις 
μεταβλητές αυτές, η Θετική Ψυχολογία μελετά την ελπίδα, την αισιοδοξία, 
τη χαρά και την αγάπη και πώς αυτές προάγουν την ποιότητα της ζωής 
μας (Γαλανάκης, Μερτίκα, & Σεργιάννη, 2011). Η εφαρμογή των μεθόδων 
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της Θετικής Ψυχολογίας στη διδακτική πράξη μπορεί να έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα και να επιδρά θετικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών, στην 
αποδοχή της διαφορετικότητας, στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία, ενώ 
θεμελιώδης στόχος της εκπαίδευσης που εκκινεί από τις αρχές της Θετικής 
Ψυχολογίας, πρέπει να είναι η ευημερία και η προώθηση της θετικής ψυχικής 
υγείας μέσα στη σχολική κοινότητα (Norrish, Williams, O’Connor, & 
Robinson, 2013). 

Παράλληλα, αναλογιζόμενοι ότι οι μορφές του Θεάτρου αλλά και οι 
εκφράσεις του που συνδέονται άμεσα με το παιχνίδι είναι βασικό μέσο 
αγωγής αλλά και παιδείας (Γραμματάς, χ.χ.) αλλά και το ότι το θέατρο στην 
εκπαίδευση είναι ένα μέσο το οποίο ενισχύει την κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού (Landy, 1982), θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε πια 
πιθανή συνεργασία της θεατρικής εκπαίδευσης στο σχολείο με τις αρχές της 
θετικής ψυχολογίας και αν θα μπορούσε μια αρμονική εξισορρόπησή τους 
να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την 
ενίσχυση του σχολικού προγράμματος.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνηθεί βιβλιογραφικά κατά 
πόσο το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, το οποίο έχει ως βασικότερο μέσο 
το παιχνίδι, θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο για την προώθηση και την 
προαγωγή των αρχών και στόχων της Θετικής Ψυχολογίας. 

Βασικά Στοιχεία της Θετικής Ψυχολογίας

Η Θετική Ψυχολογία επικεντρώνεται στα θετικά γεγονότα και επιρροές στη 
ζωή του ανθρώπου. Δίνει έμφαση σε θετικές εμπειρίες όπως η ευτυχία, η χαρά, 
η έμπνευση και η αγάπη και σε θετικές καταστάσεις και χαρακτηριστικά όπως 
η ευγνωμοσύνη, η ανθεκτικότητα και η συμπόνια (Ackerman, 2018). Επιπρό-
σθετα, σύμφωνα με τον Γαλανάκη και συν. (2011), η Θετική Ψυχολογία έχει 
τη βάση της σε θετικές μεταβλητές με ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο 
όπως η ελπίδα και η αισιοδοξία. 

Η Θετική Ψυχολογία δεν επιδιώκει να εντοπίσει το πρόβλημα και να το 
θεραπεύσει, αλλά κυρίως εστιάζει στη δύναμη και στο θετικό που κρύβει ο 
άνθρωπος μέσα του και χρησιμοποιώντας αυτά ως βάση αποσκοπεί στο να 
ενισχύσει τις δυνάμεις και τις δυνατότητές του χωρίς, Ωστόσο, να διακηρύσσει 
ότι διώχνει κάθε αρνητικό συναίσθημα και κάνει τον άνθρωπο να βιώνει μόνο 
τα θετικά. Το αντίθετο μάλιστα εφόσον έχει διαπιστωθεί μια μέτρια αρνητική 
συσχέτιση ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό συναίσθημα (Seligman M., 
Authentic Happiness, 2002). Δηλαδή, εξηγεί ο Seligman, μπορεί κάποιος να 
βιώνει πολλά αρνητικά συναισθήματα, το οποίο συνεπάγεται την ύπαρξη 
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θετικών συναισθημάτων σε βαθμό πολύ κάτω του συνηθισμένου, χωρίς 
όμως αυτό να υπονοεί ότι αυτομάτως ο άνθρωπος καταδικάζεται σε μια ζωή 
χωρίς χαρά. Ομοίως, καταλήγει ο ίδιος, αν κάποιος βιώνει πολλά θετικά 
συναισθήματα στη ζωή του , προστατεύεται μόνο κατά κάποιο τρόπο και σε 
κάποιο βαθμό από τη θλίψη. Γενικά, ένα από τα σημαντικότερα δυνητικά 
οφέλη της Θετικής Ψυχολογίας είναι ότι μας διδάσκει τη δύναμη να αλλάζουμε 
προοπτική και οπτική (Ackerman, 2018). Την ίδια στιγμή, η θεατρική αγωγή 
όπως και η αισθητική αγωγή στο σύνολό της, στόχο έχει την εξοικείωση των 
παιδιών με την ύπαρξη εναλλακτικών οπτικών που αφορούν σε όσα θέματα 
προκύπτουν, ενώ μέσα από δομημένες και εξειδικευμένες δραστηριότητες 
τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορετική σημασία των πραγμάτων 
σύμφωνα με την υιοθετούμενη κάθε φορά στάση κάτι που φανερώνει την 
υποκειμένική ματιά του κάθε ατόμου πέρα από το ίδιο (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2011). (Οδηγός εκπαιδευτικού για το θέατρο, 2011)

Βασικές έννοιες της θετικής ψυχολογίας

Για να αντιληφθούμε περισσότερο τις αρχές της θετικής ψυχολογίας και να 
διαπιστώσουμε την πιθανή εφαρμογή της στην ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα, χρήσιμο είναι να παρατεθούν τα βασικά συστατικά της θεωρίας 
της και να αποσαφηνιστούν οι έννοιές της. Ενώ θα παρατεθεί ο ορισμός και 
θα περιγραφούν κάποια χαρακτηριστικά των εννοιών αυτών, η περιγραφή θα 
είναι συνοπτική και δε θα αναλυθεί ο μηχανισμός λειτουργίας τους. 

Ευτυχία

Μολονότι η ευτυχία και η κατάκτησή της ποτέ δεν έπαψε να απασχολεί τον 
άνθρωπο, ο προσδιορισμός του εν λόγω όρου επανέρχεται στη Θετική Ψυχο-
λογία καταλαβάνοντας θέση κεντρικού ζητούμενου (Μπούτρη, 2011). Η ευτυ-
χία δεν αποτελεί μόνο σύντομες στιγμιαίες χαρές αλλά εκτιμάται συνολικά στη 
ζωή σαν εκτεταμένη αίσθηση καλής ψυχοσωματικής κατάστασης με αίσθημα 
ικανοποίησης από την ίδια τη ζωή (Μπούτρη, 2011). Καλή ζωή υπάρχει όταν 
το άτομο βιώνει θετικά συναισθήματα μεταξύ των οποίων το αίσθημα της ευ-
τυχίας και αυτό της ικανοποίησης (Norrish, Williams, O’Connor, & Robinson, 
2013). Σύμφωνα με τον Seligman (2002), η «αυθεντική» ευτυχία έρχεται όταν 
ο άνθρωπος αναγνωρίζει και καλλιεργεί τις θεμελιώδεις εσώτερες δυνάμεις 
και τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα παντού. Η Θετική Ψυχολογία πρεσβεύει ότι τα 
θετικά συναισθήματα που απορρέουν από το αίσθημα της ευτυχίας δεν είναι 
επιθυμητά μόνο γιατί είναι ευχάριστα, αλλά κυρίως γιατί και αυτά με τη σειρά 
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τους θα έχουν θετικά αποτλελέσματα στη ζωή και λειτουργία του ατόμου εν 
γένει και ότι τα θετικά συναισθήματα θα μπορούσαν να λειτουργούν ως «αντί-
δοτοτο» των παρατεταμένων αρνητικών συναισθημάτων (Fredrickson, 1998). 

Αισιοδοξία

Η αισιοδοξία αποτελεί μια από τις κεντρικότερες έννοιες της Θετικής Ψυχο-
λογίας και πιστεύεται ότι η ανατροφή ενός ανθρώπου με αισιοδοξία μπορεί να 
τον προστατέψει από την κατάθλιψη ακόμα και αν υπάρχει γενετική προδιά-
θεση προς εκείνη (Seligman M. , 2002). Οι αισιόδοξοι, συνεχίζει ο Seligman 
έχουν μια δύναμη που τους επιτρέπει να θεωρούν τα εμπόδια προσπελάσιμα 
και η αισιοδοξία είναι η μοναδική ανάμεσα σε δεκάδες ανθρώπινες δυνάμεις 
που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση της ευημερίας. Οι 
αισιόδοξοι συνήθως αναζητούν λύση στα προβλήματά τους αντί να αποζητούν 
μια εύκολη λύση από κάποιον τρίτο (Μπούτρη, 2011).

Ευγνωμοσύνη

Η ευγνωμοσύνη ενισχύει την απόλαυση και την εκτίμηση των θετικών γεγο-
νότων που έχουν συμβεί. Ταυτόχρονα ξαναγράφει την ιστορία με τη δύναμη 
της συγχώρεσης που μετριάζει την ισχύ που έχουν οι άσχημες στιγμές να προ-
καλούν πόνο. Σχεδόν μπορεί να μεταμορφώσει τις κακές αναμνήσεις σε θετι-
κές (Seligman, 2002).

Ψυχική ανθεκτικότητα

Η ψυχική ανθεκτικότητα περιγράφει την ικανότητα ενός ανθρώπου να ζει 
καλά, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο δρόμο του 
(Λακιώτη, 2011). Είναι αυτή η ανεξήγητη και συνάμα εκπληκτική δεξιότητα 
που επιτρέπει στο άτομο αφού έχει καταρρακωθεί στη ζωή του να επανέρχε-
ται ανακτώντας τη δύναμή του (Psychology today, χ.χ.).

Ψυχολογική Ροή

Η θεωρία της ροής (flow) περιγράφει την κατάσταση όπου κάποιος αφοσιώ-
νεται ολοκληρωτικά στο έργο με το οποίο καταπιάνεται, επιδεικνύοντας σε 
τέτοιο βαθμό προσήλωση, που ενίοτε το άτομο δε συνειδητοποιεί το χώρο και 
το χρόνο ούτε καν την κόπωσή του (Σεργιάννη & Καρακασίδου, 2011). Μέσα 
από αυτήν την κατάσταση αντλεί απεριόριστη ικανοποίηση και εσωτερική 
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ολοκλήρωση και ασχολείται με τη δραστηριότητα ακόμα και αν αυτή φαντά-
ζει δύσκολη ή ακόμα και αν το προσδοκώμενο όφελος δεν είναι ελκυστικό 
(Csikszentmihalyi, 1990).

 
Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Η εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντι-
κή πρόκληση καθώς μέσα σε ένα θετικό περιβάλλον προάγεται η μάθηση και 
βελτιώνεται η επίδοση, ενώ το παιδί νιώθει αισιόδοξο, πιστεύει στον εαυτό του 
και αντί να εστιάζει στις αδυναμίες του, επικεντρώνεται σε όσα μπορεί να κάνει 
(Μερτίκα, Μυτσκίδου, & Σεργιάννη, 2011). Η προσοχή λοιπόν στρέφεται στα 
θετικά στοιχεία και ικανότητες και όχι στην απουσία αυτών. Η ίδια η πρακτική 
της Θετικής Ψυχολογίας στοχεύει στο να διευκολύνει την ποιότητα της ζωής 
και να ενεργοποιεί τους ανθρώπους, ωθώντας τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
τα θετικά τους στοιχεία (Lilnley, Joseph, Maltby, Harrington, & Wood, 2009).

Μιλώντας για τη Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση, εννοούμε την 
εκπαίδευση που προωθεί τόσο την κατάκτηση παραδοσιακών γνωστικών 
δεξιοτήτων, όσο και της ευτυχίας. Η παγκόσμια αύξηση του ποσοστού 
της κατάθλιψης στους νέους με την ταυτόχρονη μείωση του αισθήματος 
ικανοποίησης από τη ζωή και σε συνδυασμό με τη δυναμική που μπορεί να 
έχει η μάθηση και τα θετικά συναισθήματα, συνηγορούν στο ότι οι δεξιότητες 
που οδηγούν στην ευτυχία πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο (Seligman , 
Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins, 2009). Ο δρόμος προς την απόκτηση της 
ευτυχίας και της ευζωίας πρέπει να αποτελεί στόχο της σχολικής εκπαίδευσης 
αρχικά ως αντίδοτο στην κατάθλιψη, ως μέσο για την κατάκτηση του 
αισθήματος της ικανοποίησης από τη ζωή και τέλος ως ώθηση στη μάθηση 
και τη δημιουργική σκέψη (Seligman και συν., 2009). 

Το σχολείο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο φορέα έχει βασικό ρόλο 
να μάθει στο παιδί να επικοινωνεί και να επιλύει προβλήματα, με απώτερο 
σκοπό να μπορεί μόνο του να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του. Το 
παιδί πρέπει να μάθει από το σχολείο την αυτοεκτίμηση, την ικανότητα να 
αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, να συνέρχεται γρήγορα από αυτές 
και να είναι αισιόδοξο. Όλα τα προηγούμενα είναι στοιχεία που αποτελούν 
τη βάση της Θετικής Ψυχολογίας και ως εκ τούτου η εφαρμογή της είναι 
ιδιαίτερα σημαντική στην εκπαίδευση (Κουδιγκέλη, 2011). 

Η εφαρμογή των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση στην 
προσχολική ηλικία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Εκπαιδευτικοί και γονείς 
δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ευτυχία και την ευημερία των παιδιών. Οι 
Shoshani & Slone (2017) κάνουν ιδιαίτερα λόγο για τη σημασία της θετικής 
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ψυχολογίας στις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας.

Ο Seligman (χ.χ., οπ. αναφ. στο Azar, 2011) ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα 
προγράμματα Θετικής Ψυχολογίας στηρίζονται σε αυστηρή έρευνα και 
οι 21 εφαρμοσμένες δοκιμές επιστημονικά δομημένων προγραμμάτων 
αυτού του είδους σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, απέδειξαν με 
εγκυρότητα ότι προλαμβάνεται η κατάθλιψη και το άγχος. Σύμφωνα με το 
Penn Resiliency Program (PRP), που αποτελεί ένα πρόγραμμα εφαρμογής 
των ιδεών της Θετικής Ψυχολογίας και της ευημερίας στα σχολεία, τα παιδιά 
που συμμετείχαν σε αυτό διδάχτηκαν πώς να σκέφτονται ρεαλιστικά και να 
προσαρμόζουν τη σκέψη τους για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους 
(Seligman , Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins, 2009).

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι είναι σημαντικό οι όποιες 
διδακτικές παρεμβάσεις να μην είναι μεμονωμένες ενέργειες, αλλά να 
αποτελούν μια συνέχεια που διαπερνά την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό 
της. Πρέπει να τονιστεί ότι τα σχολεία είναι το κυριότερο μέσο για τη διάδοση 
του πολιτισμού και της ευημερίας (Alzina Bisquerra & Panniello Hernandez, 
2017). Η ευημερία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της προσωπικής 
και κοινωνικής ζωής. Η ευτυχία συχνά αναζητείται μέσα από λανθασμένες 
διαδρομές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές, 
όπως η χρήση ναρκωτικών. Η εκπαίδευση που βασίζεται στην επιστήμη 
για την ευημερία πρέπει να θεωρείται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των μαθητών (Alzina Bisquerra & Panniello Hernandez, 2017). Η 
ευημερία θα έπρεπε να διδάσκεται στο σχολείο για τρείς σκοπούς: ως αντίδοτο 
στην κατάθλιψη, ως μέσο αύξησης του ποσοστού ικανοποίησης από τη ζωή 
και ως βοήθεια για καλύτερη μάθηση και δημιουργική σκέψη (Seligman , 
Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins, 2009). Τα θετικά συναισθήματα που 
δύναται να εμφυσήσει στα παιδιά μια τέτοια μορφή εκπαίδευσης διευρύνουν 
και χτίζουν, σύμφωνα με τον Seligman (2002), τις διανοητικές, κοινωνικές 
και σωματικές ικανότητες που αναπτύσσουν αυτά μεγαλώνοντας. Τα παιδιά 
,συνεχιζει ο ίδιος, είναι προικισμένα εκ φύσεως με θετικά συναισθήματα ενώ 
συναισθήματα όπως η αδιαφορία και η δυσφορία κάνουν την εμφάνισή τους 
προς το τέλος της παιδικής ηλικίας. 

Geelong Grammar School

Το ενδιαφέρον για τη Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση έχει αρχίσει βαθ-
μιαία να αυξάνεται, όσο αυξάνεται η αναγνώριση του ρόλου που έπαιξαν τα 
σχολεία που εφάρμοσαν τις αρχές της ευζωίας και όσο αποδεικνύεται η σχέ-
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ση ανάμεσα στην ευημερία και την ακαδημαϊκή επιτυχία (Norrish, Williams, 
O’Connor, & Robinson, 2013). Ως προς την εφαρμογή των αρχών της Θετικής 
Ψυχολογίας στην εκπαίδευση αξίζει να αναφερθούμε στις προσπάθειες που γί-
νονται από κάποιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να εντάξουν τις αρχές της 
θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση. Μια τέτοια περίπτωση είναι η σχολική 
μονάδα Geelong Grammar School που εφαρμόζει τις αρχές της Θετικής Ψυ-
χολογίας στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα.

Το Αυστραλιανό σχολείο αποτέλεσε πρότυπο μοντέλο εφαρμογής, στο 
οποίο έλαβαν χώρα άμεσες και έμμεσες διδακτικές σε συνδυασμό με πρακτικές 
σε όλο το εύρος των σχολικών δραστηριοτήτων. Όλες οι εκπαιδευτικές 
πρακτικές στόχευαν σε διάφορους τομείς της Θετικής Ψυχολογίας, όπως τα 
θετικά συναισθήματα, η θετική δέσμευση, η επιτυχία, ο θετικός σκοπός και οι 
θετικές σχέσεις. Για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων αξιοποιήθηκε 
η δυναμική της προσωπικότητας του κάθε μαθητή ξεχωριστά και όλων στο 
σύνολό τους (Norrish, Williams, O’Connor, & Robinson, 2013).

Η εκπαίδευση που έχει ως βάση τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας και 
που και σήμερα εφαρμόζει το σχολείο αυτό στηρίζεται σε κάποιες ιδέες που 
τις θέτει ως βάση στη φιλοσοφία του. Αν κάποιος μοιράζεται κάποια καλά 
νέα με τους άλλους, η ανταπόκριση που πρόκειται να λάβει μπορεί να έχει 
τεράστια επίδραση στην ευημερία και στην υγεία της σχέσης τους. Αρχικά 
είναι η ανταλλαγή θετικών νέων και ειδήσεων και η ανταπόκρισή τους σε 
αυτές που είναι ενθαρρυντική και υποστηρικτική. Έτσι το σχολείο θεωρεί ότι 
διευκολύνεται ο υγιής δεσμός και αυτός με τη σειρά του οδηγεί στην ευημερία 
(Gable, Reis, Impett, & Asher, 2004). Βασικές αρχές του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού οργανισμού μέχρι σήμερα είναι η ψυχολογική ροή, τα δυνατά 
στοιχεία του χαρακτήρα, οι θετικές παρεμβάσεις, η ενσυνειδητότητα, η θεωρία 
της διεύρυνσης και της δόμησης, η ευγνωμοσύνη, η ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας, η ευημερία (Geelong Grammar School, χ.χ.) Ανάμεσα στα 
οφέλη της πνευματικής και σωματικής ευημερίας προστίθεται και η επίδραση 
των θετικών σχέσεων στην ακαδημαϊκή επιτυχία (Norrish, Robinson, & 
Williams, 2011).

Η Θεατρική Αγωγή και και τα οφέλη της

Έχοντας ήδη επιχειρήσει μια προσέγγιση των αρχών της Θετικής Ψυχολογί-
ας, ιδιαίτερα κατατοπιστικό θα ήταν να αναλυθεί και το μάθημα της Θεατρι-
κής Αγωγής και πώς αυτό συμβάλει στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα, προκειμένου να αντιληφθούμε στην πορεία πιθανές γέφυρες ανάμεσα 
στις δύο επιστήμες.
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Είναι αναχρονιστικό και σχεδόν απαγορευτικό να αντιλαμβανόμαστε την 
εκπαίδευση με την κλασσική έννοια της απλής μεταβίβασης γνώσεων καθώς 
η εκπαίδευση είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια που αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
διαδικασία μάθησης, συντελούμενη δια βίου και σε οποιοδήποτε πλαίσιο 
(Alzina Bisquerra & Panniello Hernandez, 2017). Ο Gardner έχει μιλήσει 
για αυτόνομες νοημοσύνες σε διαφορετικούς τομείς, όπως: α) η γλωσσική, 
όπου εκτελούνται γλωσσικές διεργασίες για την οργάνωση και αποτύπωση 
σκέψεων, β) η λογική- μαθηματική, όπου εκτελούνται πράξεις που αφορούν 
τα μαθηματικά, γ) η μουσική, όπου αναγνωρίζονται μουσικές έννοιες που 
αφορούν το άκουσμα και τη μελωδία, δ) η χωρική, η οποία αφορά στον τρόπο 
με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται το σώμα του σε σχέση με το χώρο, ε) η 
σωματική- κιναισθητική, όπου το άτομο ελέγχει το σώμα του, τη φυσική του 
απόδοση και τις δυνάμεις του, στ) η ενδοπροσωπική, η οποία βοηθά το άτομο 
να αντιληφθεί και να λύσει εσωτερικά ζητήματα και ζ) η διαπροσωπική που 
σχετίζεται με τις κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές (Elliot, Kratochwill, 
Cook, & Travers, 2000). Πάνω στη βάση της πολλαπλής νοημοσύνης η 
θεατρική παιδεία θέτει νέους στόχους. Στοχεύοντας λοιπόν στη δημιουργία 
της «δραματικής ευφυΐας», η θεατρική εκπαίδευση εστιάζει σε άλλα είδη 
νοημοσύνης όπως η γλωσσική, η κιναισθητική, η ενδοπροσωπική και φυσικά 
η συναισθηματική (Παπαδόπουλος, 2010). 

Η συνεισφορά των θεατρικών πρακτικών στην εκπαίδευση, τη μάθηση 
και τη διαδικασία απόκτησης γνώσεων είναι αδιαμφισβήτητη. Σήμερα 
χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος «Θεατροπαιδαγωγική» για να προσδιορίσει 
το είδος της επιστήμης που χρησιμοποιεί τα εργαλεία του θεάτρου στην 
υπηρεσία των σκοπών της εκπαίδευσης. Στην επιστήμη αυτή που διατηρεί την 
καλλιτεχνική βάση της, το Θέατρο και η Παιδαγωγική διατηρώντας το καθένα 
ατόφια την ουσία τους, εισχωρούν σε νέες αναζητήσεις και δημιουργούν 
ένα όλο, «συνεργάζονται», χωρίς η μία επιστήμη να επισκιάζει την άλλη 
(Λεκανάκης, 2008). Ο ορισμός αυτός ξεδιπλώνει τις αμέτρητες πτυχές στις 
οποίες μπορεί να δράσει το θέατρο και οι τεχνικές του και να τις θέσει στην 
υπηρεσία της εκπαίδευσης. 

Η Θεατρική Αγωγή στην εκπαίδευση διαθέτει ένα πολύ σημαντικό 
εργαλείο που λέγεται Δημιουργικό Θέατρο. Σύμφωνα με τον ορισμό του 
Children’s Theatre Association of America, το Δημιουργικό Θέατρο είναι 
ένα αυτοσχεδιαστικό, όχι με σκοπό την παράσταση αλλά εστιασμένο στη 
διαδικασία, είδος δράματος, στο οποίο οι συμμετέχοντες, καθοδηγούμενοι 
από έναν εμψυχωτή, φαντάζονται και αντιδρούν πάνω σε ανθρώπινες 
εμπειρίες. Βασισμένο πάνω στο έμφυτο χαρακτηριστικό και στην ικανότητα 
του ανθρώπου να ενσαρκώνει ιδέες με σκοπό την κατανόηση, το Δημιουργικό 
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Θέατρο απαιτεί λογική και διαισθητική σκέψη, προσωποποιεί τη γνώση και 
ταυτόχρονα δίνει προτεραιότητα στην αισθητική ευχαρίστηση (οπ. αναφ στο 
Landy, 1982). Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, το Δημιουργικό Θέατρο αποτελεί 
μια εκπαιδευτική τεχνική που απαιτεί την ενεργό εμπλοκή ενός καθοδηγητή 
και σκοπό έχει να μεταφέρει στους μαθητές την τέχνη και τον ενθουσιασμό 
και δια μέσου της τέχνης να ανακαλύψουν τη γνώση και τη μάθηση (Taneri & 
Akduman, 2014). Επιπλέον, μέσα από τις δραστηριότητες του δημιουργικού 
θεάτρου τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν την πραγματικότητα και να 
αποφεύγουν τη θλίψη τους (McCaslin, 2006). Πώς όμως επιτυγχάνονται 
όλα αυτά; Ποιες εσωτερικές διεργασίες εκτελούνται κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής των παιδιών στο θεατρικό παιχνίδι; 

Στο παιδί που λαμβάνει μέρος στο θεατρικό παιχνίδι ενσαρκώνοντας έναν 
ρόλο, ενεργοποιούνται εσωτερικοί μηχανισμοί και εμπλουτίζεται η σχέση 
του εαυτού με τον Άλλον. Έτσι ο βαθύτερος σκοπός και ρόλος του θεάτρου 
είναι να ανασύρουν όλοι όσοι εμπλέκονται συναισθήματα και συγκινήσεις, 
ενώ δημιουργούν και αναπαριστούν μια ιστορία ή μια υποθετική κατάσταση 
(Λεκανάκης, 2013).

Η έκφραση των συναισθημάτων των παιδιών είναι πάντα πάρα πολύ 
δύσκολη. Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος να αποκαλύπτουν όσα νιώθουν. Αν και 
η αποκωδικοποίηση των συναισθημάτων τους είναι ένα απαιτητικό εγχείρημα, 
το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά εκφράζουν όσα αισθάνονται για πολύ σοβαρά 
ζητήματα μέσα από το παιχνίδι (Gottman & DeClaire, 1997). Επιπλέον, είναι 
πολλά τα παιδιά εκείνα που δυσκολεύονται να αντιληφθούν, να ταξινομήσουν 
και να εκφράσουν αυτό που νιώθουν. Μέσα από το παιχνίδι, τους δίνεται 
η δυνατότητα να τα ανακαλύψουν με χαρούμενη διάθεση (Plummer, 2008). 
Καθώς λοιπόν τα συναισθήματα είναι δύσκολο να περιγραφούν, το κλειδί 
βρίσκεται στα εξωλεκτικά συστατικά της επικοινωνίας, όπως η φωνή, οι 
κινήσεις των χεριών, και οι εκφράσεις του προσώπου (Goleman, 1995).

Ως μέθοδος, το θεατρικό παιχνίδι έχει καλλιτεχνική αλλά και 
ψυχοπαιδαγωγική βάση, προωθώντας το παιχνίδι ως δραστηριότητα αλλά 
και την επικοινωνία των μελών της ομάδας (Παπαδόπουλος, 2010). Σύμφωνα 
με τους Traux και Carkhuff (χ.χ., ό.π. αναφ. στο McLeod, 2005) μια βασική 
δεξιότητα η οποία σχετίζεται με την επικοινωνία είναι η ενσυναίσθηση, η 
οποία δύναται να διδαχθεί στο πλαίσιο ενός δομημένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Η ενσυναίσθηση είναι ένα κύριο συστατικό για την επιτυχή 
διαχείριση του θυμού (Plummer, 2008). Η επικοινωνία των μελών και το 
χτίσιμο υγειών σχέσεων είναι θεμελιώδη για την πνευματική υγεία και την 
ευημερία. Οι σχέσεις με τους άλλους, είτε πρόκειται για τα μέλη της οικογένειας, 
είτε για τους εκπαιδευτικούς είτε για τους συνομηλίκους διαδραματίζουν 
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σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών (Norrish, Robinson, & Williams, 
2011). Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εκεί. Το θεατρικό παιχνίδι πυροδοτεί 
τη φαντασία και την παραγωγή ιδεών ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά εκφράζονται 
σωματικά αναπαριστώντας υποθετικές καταστάσεις (Παπαδόπουλος, 2010). 
Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να επεξεργαστούν τη 
λέξη «άνθηση» και να δημιουργήσουν οπτικές αναπαραστάσεις σχετικές 
με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια αυτή (Norrish, Williams, O’Connor, 
& Robinson, 2013). Αυτές οι πρακτικές αναπαράστασης είναι ένα βασικό 
εργαλείο στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. 

Εν κατακλείδι, η βίωση της θεατρικής εμπειρίας μπορεί να ιδωθεί μέσα 
από το πρίσμα των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, και μέσα από 
κιναισθητικές και γλωσσικές θεωρήσεις κάτι που αποτελεί δομικό συστατικό 
της λεγόμενης ‘δραματικής’ ανάπτυξης του μαθητή (Παπαδόπουλος, 2010).

Πως η θεατρική αγωγή θα μπορούσε να γίνει αγωγός της Θετικής Ψυχο-
λογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Goleman (1995) μιλώντας για τη συναισθηματική νοημοσύνη έθεσε ως ζή-
τημα την ανάγκη να δώσουν σημασία οι εκπαιδευτικοί στη συναισθηματική 
δομή και να ενισχύουν τη συζήτηση για την αποφόρτιση εντάσεων και ψυχι-
κών τραυμάτων. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να διαν-
θίσουν την εκπαιδευτική πρακτική με θετικά συναισθήματα, προκειμένου να 
έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματα της 
καθημερινότητάς τους (Κουδιγκέλη, 2011). Και σε αυτό το σκοπό συνεισφέ-
ρει το θεατρικό παιχνίδι καθώς βοηθά το παιδί να ανασύρει όσα αισθάνεται 
και το συγκινούν (Λεκανάκης, 2013), ενώ είναι γνωστό ότι μέσα από το παι-
χνίδι τα παιδιά εξωτερικεύουν αυτά που νιώθουν (Gottman & DeClaire, 1997). 

Επιπλέον, παράγοντες που ενδεχομένως να αποτελούν εμπόδιο στην 
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών, μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από τη 
βιωματική διαδικασία μάθησης και έτσι να αντιμετωπιστούν (Κουδιγκέλη, 
2011). Η βιωματική διαδικασία αποτελεί καθημερνή πρακτική στο θεατρικό 
παιχνίδι. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και αναπαριστούν 
καταστάσεις (Παπαδόπουλος, 2010). 

Οι κοινωνικές δεξιότητες και η ανάπτυξή τους στο σχολικό πλαίσιο, αποτελεί 
παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς καθίσταται αναγκαία η έμφαση 
στη συναισθηματική ανάπτυξη, μέσω δραστηριοτήτων «συναισθηματικής 
εκπαίδευσης» (Κουδιγκέλη, 2011). Μία πρόσφατη έρευνα που ερεύνησε 
την επίδραση της Εστιασμένης στο Θέατρο Παιδαγωγικής (Drama Based 
Pedagogy), σε μαθητές έδειξε ότι η θεατρική παιδαγωγική συντέλεσε 
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στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Lee, Patall, Cawthon, & Steingut, 
2015). Η Εστιασμένη στο Θέατρο Παιδαγωγική αποτελεί μια συγκέντρωση 
τεχνικών και στρατηγικών για να εμπλέξουν τους μαθητές στη διαδικασία 
της μάθησης. Οι καθηγητές που την εφαρμόζουν, τη χρησιμοποιούν για να 
διευκολύνουν τη μάθηση σε μαθήματα που είτε σχετίζονται είτε όχι με το 
θεατρικό περιεχόμενο (Lee, Patall, Cawthon, & Steingut, 2015). Στην έρευνα 
αυτή που διεξήχθη από το 1982 έως το 2012, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 
Εστιασμένη στο Δράμα Παιδαγωγική επέδρασε θετικά στην ψυχική διάθεση 
και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Πολλές από τις μεθόδους 
προσέγγισης της Παιδαγωγικής αυτής περιλαμβάνουν θεατρικά παιχνίδια 
που διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεκτικών δεσμών και το χτίσιμο σχέσεων 
μεταξύ των μελών της ομάδας (Lee, Patall, Cawthon, & Steingut, 2015). 

Το παιχνίδι δίνει την ευκαιρία ανακάλυψης μέσα από χαρούμενη διάθεση 
(Plummer, 2008) και τα θετικά συναισθήματα είναι εύφορο έδαφος για την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Κουδιγκέλη, 2011). Η δραματοποίηση, η 
μίμηση και τα φανταστικά παιχνίδια βοηθούν την ανάπτυξη της φαντασίας 
(Tombak, 2014) και μαζί με αυτήν ενισχύουν και την παραγωγή ιδεών 
(Παπαδόπουλος, 2010).

Η ένταξη σε μια ομάδα σε συνδυασμό με την αποδοχή, είναι απαραίτητα 
στοιχεία προκειμένου να καλυφθούν οι κοινωνικές και συναισθηματικές 
ανάγκες του παιδιού, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην επίδοσή του, 
τόσο την κοινωνική όσο και την ακαδημαϊκή (Γραδούνη, 2015). Η δραματική 
τέχνη, συνεχίζει η ίδια, είναι αυτή μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο παραπάνω 
στόχος, καθώς η διάδραση, η ομαδικότητα και η ασφάλεια σε μια τάξη που 
διδάσκεται η θεατρική αγωγή, συνεισφέρουν στη μάθηση αλλά και στη 
διαχείριση συναισθηματικών προβλημάτων. 

Η διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής επομένως, με όλες της τις πρακτικές 
και εκπαιδευτικές προεκτάσεις, θα μπορούσε ίσως να συνδεθεί με τις αρχές 
εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση καθώς και οι δύο δίνουν 
έμφαση στη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την έκφραση συναισθημάτων και 
τις κοινωνικές δεξιότητες.

Συμπεράσματα

Ενώ λοιπόν γίνεται πολύς λόγος για νέες στρατηγικές στην εκπαίδευση, για 
επαναστατικές προσεγγίσεις και εφαρμογές, θα ήταν ίσως ωφέλιμο να αντι-
ληφθούμε ότι η Θεατρική Αγωγή προσφέρει όλες εκείνες τις δραστηριότητες 
που προσανατολίζονται στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η έκφραση 
των συναισθημάτων, η ευχάριστη και διασκεδαστική διάθεση, η συνεργασία 
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με την ομάδα, η δημιουργική σκέψη, η κιναισθητική εμπλοκή είναι στοιχεία 
που ενθαρρύνονται και αποτελούν θεμελιώδη λίθο του μαθήματος της Θεα-
τρικής Αγωγής. Μήπως λοιπόν η Θεατρική Αγωγή αποτελεί ήδη μια εφαρμογή 
των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της 
Ελλάδας και δεν το έχουμε ακόμα αξιολογήσει αρκετά;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται μόνο 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει μόλις τα τελευταία χρόνια ενταχθεί 
στο πρωινό υποχρεωτικό ωράριο και μάλιστα μόνο στις τέσσερις πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να μην του έχει δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Οι πρακτικές της θεατρικής εκπαίδευσης φέρνουν το παιδί σε 
επαφή με τα συναισθήματά του και με υποθετικές καταστάσεις τις οποίες 
καλείται να βιώσει και να βρει λύσεις. Δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει 
ο μαθητής τη δημιουργικότητά του, να εκφραστεί και να παίξει καθώς και τη 
δυνατότητα να ενταχθεί σε μια ομάδα, να νιώσει αποδεκτός και μέρος του 
συνόλου. Μέσα από το παιχνίδι και τις ομαδικές δραστηριότητες μπορεί να 
καλλιεργηθεί η δόμηση σταθερών σχέσεων κάτι που σίγουρα προάγει θετικά 
συναισθήματα και κατ’ επέκταση θετικούς δεσμούς. Η Θεατρική Αγωγή 
και εκπαίδευση προκαλεί τον ενθουσιασμό μέσα από τη δημιουργία και το 
παιχνίδι και τα συναισθήματα που αυτά διεγείρουν θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι αποτελούν το εύφορο χωράφι για την καλλιέργεια των ιδεών της Θετικής 
Ψυχολογίας. 

Η έμφαση που δίνεται στη Θετική Ψυχολογία τα τελευταία χρόνια είναι 
ενθαρρυντική και ως προς τις προσδοκώμενες εξελίξεις στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Εκτός από την έρευνα του Lee και των συνεργατών του (2015) 
που αναφέραμε προηγουμένως, εντοπίστηκε και μια ακόμα πρόσφατη έρευνα 
των Gul και Caglayan (2017), που διεξήχθη ανάμεσα σε 39 φοιτητές τετάρτου 
έτους της Γυμναστικής Ακαδημίας. Αυτή επιχείρησε να αποδείξει πιθανή 
σχέση ανάμεσα στη διδασκαλία θεατρικών πρακτικών και την ανάπτυξη 
των ποσοστών της ευτυχίας ανάμεσα στους φοιτητές. Η έρευνα εξέτασε την 
ευημερία των φοιτητών πριν και μετά την πρακτική εφαρμογή θεατρικών 
μαθημάτων και βρήκε ελάχιστη διαφορά που δε χαρακτηρίστηκε στατιστικά 
σημαντική. Τέτοια αποτελέσματα δε θα έπρεπε να μας αποθαρρύνουν, καθώς 
ο αριθμός του δείγματος ήταν μικρός και το ίδιο και η χρονική διάρκεια 
που ήταν μόλις 14 εβδομάδες και ας μην ξεχνάμε ότι οι συμμετέχοντες 
ήταν ενήλικοι, και η ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αντίθετα, μας 
δίνουν έναυσμα για μελλοντικές περεταίρω έρευνες που θα συμπεριλάβουν 
μεγαλύτερο δείγμα και έκταση και ίσως περισσότερες μεταβλητές.

Καθώς δεν εντοπίστηκαν επαρκείς διαθέσιμες έρευνες στον τομέα της 
θεατρικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές της 
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θετικής ψυχολογίας, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 
διεξήχθη, γεννώνται πολλά ερωτήματα προς διερεύνηση. Υπάρχει κάποια 
σχέση ανάμεσα στη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής με την εφαρμογή της 
Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση; Τα παιδιά που διδάσκονται Θεατρική 
Αγωγή παρουσιάζουν θετικότερα συναισθήματα συγκριτικά με εκείνα που δεν 
διδάσκονται πια ή δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με το συγκεκριμένο μάθημα; 
Υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 
αυτών, στην αυτοεκτίμησή τους, στη δημιουργία φιλίας ή στη θετική τους 
στάση απέναντι στην αντιμετώπιση προβλημάτων; Βοηθάει η Θεατρική Αγωγή 
στην ένταξη στο σύνολο των παιδιών εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
προσαρμογής; Η αναπαράσταση ρόλων και υποθετικών καταστάσεων έχει 
κάποια σχέση με τη μείωση του στρες στα παιδιά; 

Ο ελλιπής εντοπισμός διαθέσιμων δημοσιευμένων ερευνών μας ωθεί 
προς την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ζητήματος, προκειμένου να 
καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε στον μεγαλύτερο βαθμό κάθε δυνατότητα 
βελτίωσης της εκπαίδευσης.
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Abstract

This article attempts, through a review of contemporary literature, to show how 
Theatre Education is suitable for the application of the principles of Positive 
Education, and how this can be beneficial for all students, at a time when the 
modern school faces countless challenges.

The purpose of this article is to approach the field of Positive Psychology 
while clarifying its basic terms and elements. Then, the application of the 
principles of Positive Education and possible positive benefits derived from 
it will be sought. As education based on Positive Psychology is gaining 
increasing recognition, many schools are choosing to base their curriculum on 
it, such as Geelong Grammar School. In addition, an attempt will be made to 
seek a link between the teaching of drama education and the implementation 
of Positive Psychology principles through it.
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Στοιχεία διαπροσωπικής επικοινωνίας 
στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου

Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, Βασιλική Κωστούλα, 
Λουΐζα Χριστοδουλίδου

1. Εισαγωγή

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στο Α΄ μέρος του έργου Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου 
Κορνάρου, ενός έργου το οποίο θεωρείται από τα πιο αξιόλογα της εποχής 
του. Αρχικά καταγράφονται στο άρθρο τα βασικά χαρακτηριστικά της 
κρητικής Αναγέννησης που ενέπνευσαν τον συγγραφέα. Στη συνέχεια, γίνεται 
σύντομη αναφορά στην ειδολογική τοποθέτηση του έργου και την ένταξή 
του στο είδος του μυθιστορήματος. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, 
επιλέχθηκε να διερευνηθεί το περιεχόμενο της λεκτικής επικοινωνίας, όπως 
αυτό αποτυπώνεται στους διαλόγους που διεξάγονται ανάμεσα στους βασικούς 
ήρωες-πρωταγωνιστές του έργου. Επίσης, διερευνώνται κυρίως οι συζητήσεις 
ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και τον έμπιστό του Πολύδωρο και ανάμεσα 
στην Αρετούσα και τη νένα Φροσύνη. Από τη λεκτική επικοινωνία γίνεται 
κατανοητός ο τρόπος σκέψης των ηρώων και εξάγονται συμπεράσματα για τις 
κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούσαν στον ΙΖ΄ αιώνα και τα χρηστά ήθη 
στο θέμα του έρωτα, που κυριαρχεί στο ποίημα. Τέλος, γίνεται αναφορά σε 
σημαντικούς διαύλους μη λεκτικής επικοινωνίας που εμπεριέχονται στο προς 
εξέταση κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται σημαντικές αναφορές 
στον οπτικό, κινητικό, θερμικό και απτικό δίαυλο επικοινωνίας. Από την 
ανάλυση του περιεχομένου του έργου καταδεικνύεται πως τα μη λεκτικά σήματα 
εκφράζουν συναισθήματα, τα οποία είναι δύσκολο να διατυπωθούν με λόγια. Τα 
σήματα αυτά, καθώς συμβάλλουν στην πλοκή της υπόθεσης, επιτυγχάνουν την 
περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πρωταγωνιστών και τη λεπτομερή 
αποκάλυψη των συναισθημάτων τους σε κάθε σκηνή του έργου.

2. Ο Ερωτόκριτος στο πλαίσιο της κρητικής Αναγέννησης

Ο Ερωτόκριτος αποτελεί έργο με τεράστια απήχηση, το οποίο δημιουργήθηκε 
κατά την κρητική Αναγέννηση, την περίοδο που η Κρήτη βρίσκεται υπό 
βενετική κατοχή. Ήδη από τον 13ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη οι 
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πρώτοι βενετοί άποικοι, οι οποίοι την κράτησαν υπό την κατοχή τους για 
περίπου τετρακόσια πενήντα χρόνια, έως το 1669 (Κακλαμάνης, 2019). Στο 
δεύτερο μισό του 16ου αιώνα διαμορφώθηκε στις κρητικές πόλεις μια κοινωνία 
που εμφάνιζε αναλογίες με τις δυτικοευρωπαϊκές πόλεις της εποχής ως προς 
τις οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές δομές και πνευματικές αναζητήσεις, 
οι οποίες οδήγησαν στην Αναγέννηση (Μαλτέζου, 2016). 

Η Κρήτη, στα τέλη του 16ου και στον 17ο αιώνα, φαίνεται ότι ακολούθησε, 
με μια μικρή καθυστέρηση, μια παράλληλη πορεία με τη Δυτική Αναγέννηση. 
Βίωσε μια όψιμη Αναγέννηση, ουσιαστικά. Η κοινωνική και πνευματική 
ανάπτυξη πραγματώθηκε με αργό ρυθμό, σε αντίθεση με τον 16ο αιώνα της 
ιταλικής αναγέννησης. Η κρητική λογοτεχνία δεν εμφανίζει αντίθεση προς 
τον Μεσαίωνα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Αναγέννηση έχει ως βασικό 
χαρακτηριστικό την περιφρόνηση του Μεσαίωνα. Στην κρητική λογοτεχνία 
υπάρχουν νέα στοιχεία, διαφορετικά από τα βυζαντινά. Υπάρχουν βέβαια 
και λίγα θέματα που εντοπίζονται στα βυζαντινά μυθιστορήματα, όμως δεν 
μπορούν να στοιχειοθετήσουν τη λογοτεχνία αυτή ως βυζαντινή (Αλεξίου, 
2011).

Στην κρητική Αναγέννηση η επίδραση του βενετικού πολιτισμού δεν 
ήταν άμεση. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο David Holton (2016), 
«η Βενετία λειτούργησε ως δίαυλος για τη διάδοση των επιτευγμάτων της 
ιταλικής Αναγέννησης στην Κρήτη». Ωστόσο, στην Κρήτη πραγματοποιείται 
η συνάντηση της Δύσης με την Ανατολή καθώς, όπως επισημαίνει ο ίδιος, 
«η λογοτεχνία και η τέχνη της Κρήτης του 16ου και 17ου αιώνα όφειλε πολλά 
στα πρότυπα της ιταλικής Αναγέννησης, έχει όμως μια ξεχωριστή, δική της 
ταυτότητα». Η λογοτεχνία της κρητικής Αναγέννησης δεν είναι λογοτεχνία 
μεταφρασμένη στα ελληνικά και αυτό συμβαίνει, γιατί τροφοδοτείται από 
την εγχώρια γραπτή και προφορική παράδοση, η οποία έχει βυζαντινές ρίζες. 
Επομένως, η δημιουργική πνοή της Ιταλίας του 15ου και 16ου αιώνα επηρέασε 
στην πραγμάτωση της κρητικής Αναγέννησης (Holton, 2016). 

Η περίοδος ανάμεσα στα 1570-1620 είναι η περίοδος ακμής της κρητικής 
λογοτεχνίας. Οι Κρητικοί δημιουργοί αντλούν τα πρότυπά τους από την 
ιταλική λογοτεχνία των πρώτων δεκαετιών του 16ου αιώνα. Σημαντική 
επίδραση ασκούν ο Λουντοβίκο Αριόστο, ο Τζαν Τζόρτζο Τρίσσινο, ο Αντόνιο 
Καμμέλι, ο Τζαμπαττίστα Τζιράλντι, ο Τορκουάτο Τάσσο, ο Λουίτζι Γκρότο, 
ο Μπαττίστα Γκουαρίνι, κ.ά. Ωστόσο, τα πρότυπα αυτά δεν τα αντιγράφουν, 
αντιθέτως τα αντιμετωπίζουν δημιουργικά και τα προσαρμόζουν στις 
συνθήκες της εποχής και του τόπου τους (Κακλαμάνης, 2019). Ο Κορνάρος 
επηρεάζεται από τον ίδιο λογοτεχνικό τόπο από τον οποίο επηρεάζονται και 
οι σύγχρονοί του στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
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Εν κατακλείδι, χρησιμοποιώντας τον όρο «κρητική Αναγέννηση» δεν 
εννοείται ότι υπήρξε μια «ελληνική Αναγέννηση» ανάλογη με αυτήν που είχε 
πραγματοποιηθεί στη Δύση. Επ’ αυτού ο Holton (2016) υποστηρίζει ότι «η 
κρητική Αναγέννηση είναι το αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής αλληλογονιμοποίησης 
πολιτισμών που συνέβη σε μια κοινωνία η οποία είχε αναπτύξει κατά τον 16ο 
αιώνα έναν δικό της ομοιογενή χαρακτήρα, ούτε ελληνικό ούτε ιταλικό, αλλά 
κρητικό». Οι Κρητικοί συγγραφείς κατάφεραν να δημιουργήσουν τη δική 
τους εκδοχή των ιδανικών και του πνεύματος της Αναγέννησης (Holton, 
2000). Ο Βιτσέντζος Κορνάρος είναι ένας δημιουργός που διακρίνεται από 
μια αισθητική η οποία χαρακτηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό της όψιμης 
Αναγέννησης (Πιερής, 2006).

Ένα από τα γραμματειακά είδη που καλλιεργούνται εκείνη την περίοδο 
είναι και η μυθιστορία. Οι ειδολογικοί ορισμοί του Ερωτόκριτου είναι πολλοί. 
Είναι ένα ποίημα που κατά καιρούς έχει χαρακτηριστεί ως έπος και ιπποτικό 
μυθιστόρημα, αλλά και μυθιστορία και ερωτικό παραμύθι (Καπλάνης, 2006) 
ή και κείμενο ηθογραφικό, όπως αναφέρει ο Σεφέρης (1984). Η ένταξή 
του στο είδος του μυθιστορήματος και πιο ειδικά σε αυτό του ερωτικού 
μυθιστορήματος, δηλώνει και τη συνέχεια της μακραίωνης ελληνικής 
παράδοσης. Πρόκειται για αρχαίο ελληνικό είδος, το οποίο ήταν παραγωγικό 
στο Βυζάντιο και αποτελεί βασικό λογοτεχνικό είδος και στη σύγχρονη εποχή 
(Βeaton, 2006). 

Σπάνια στην ελληνική βιβλιογραφία το εν λόγω έργο χαρακτηρίζεται ως 
«μυθιστόρημα». Οι σύγχρονοι μελετητές (Moenning, 2006 κ.ά.) φαίνεται να 
αποδέχονται τον χαρακτηρισμό του Αλεξίου (2016), ο οποίος το θεώρησε 
«έμμετρο μυθιστόρημα» και μάλιστα «ερωτικό». Σύμφωνα με τον Beaton 
(2006) το έργο εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο της εξελικτικής πορείας 
του μυθιστορηματικού είδους, παραμένει όμως πεισματικά ποίημα χωρίς να 
παραχωρεί τις λυρικές και δραματικές χάρες του. Την εποχή που ο Κορνάρος 
συνέθετε το ποίημα δεν υπήρχε αντίστοιχος ελληνικός όρος του ιταλικού 
«romanzo». Ωστόσο, υπήρχαν έμμετρες αφηγήσεις της υστερο και μετα-
βυζαντινής παραγωγής, με θέμα ερωτικό που φαίνεται ότι γνώριζε ο Κορνάρος 
(Beaton, 2006).

Αναφορικά με το θέμα του έργου είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι στον 
Ερωτόκριτο δεν «εξιστορούνται» απλώς οι περιπέτειες ενός ζευγαριού που 
επιθυμεί να σμίξει οριστικά, όπως συμβαίνει συνήθως στο παραδοσιακό 
θεματολόγιο του έμμετρου ερωτικού μυθιστορήματος (Αλεξίου, 2016). Ο 
τρόπος που χειρίζεται το θέμα ο Κορνάρος είναι αναγεννησιακός, καθώς 
δίνεται μεγάλη σημασία στην ερωτική εσωτερική διαμάχη (Liebeskonflikt) 
που βιώνουν η Αρετούσα και ο Ερωτόκριτος. Η Αρετούσα επιθυμεί να 
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παντρευτεί τον Ερωτόκριτο, παρόλο που γνωρίζει την αντίθετη άποψη του 
πατέρα της, ο οποίος επιθυμεί να την παντρέψει με ένα σύζυγο της κοινωνικής 
της τάξης. Έτσι, ενώ ένα τέτοιο εμπόδιο εμφανίζεται σε υστεροβυζαντινά 
ερωτικά ζευγάρια, πουθενά δεν τίθεται το θέμα της ερωτικής εσωτερικής 
διαμάχης (Moening, 2016). Από τη μια πλευρά η Αρετούσα νιώθει φόβο και 
ντροπή προς τον πατέρα της και από την άλλη έχει να διαχειριστεί το ερωτικό 
της πάθος. Πολεμά όχι μόνο με τον πατέρα της, αλλά και με τον εαυτό 
της. Ανάλογη διαμάχη βασανίζει και τον Ερωτόκριτο, ο οποίος ερωτεύεται 
παράτυπα την κόρη του βασιλιά, μολονότι είναι πιστός του υπήκοος και 
υπηρέτης. Εσωτερικά διλήμματα αντιμετωπίζουν τόσο η Φροσύνη όσο και ο 
Πεζόστρατος, τα πιο έμπιστα πρόσωπα ανάμεσα στους κεντρικούς ήρωες του 
έργου, ωστόσο υποκύπτουν στις πιέσεις της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου, 
αντίστοιχα, για να διευκολύνουν τον έρωτά των δυο νέων (Βeaton, 2004). 

3. Η λεκτική επικοινωνία στο Α΄ μέρος του Ερωτόκριτου
 

Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στις διαστάσεις της λεκτικής και μη λεκτι-
κής επικοινωνίας στο Α΄ μέρος του Ερωτόκριτου, όπως αυτές εμφανίζονται 
στους παρακάτω αναφερόμενους στίχους οι οποίοι βασίζονται στην έκδοση 
του έργου από τον Γ. Π. Σαββίδη. Η λεκτική επικοινωνία, ο λόγος, αποτελεί 
κορυφαίο επίτευγμα του ανθρώπου και χρησιμοποιείται σε επίπεδο κοινωνικό 
και πολιτισμικό. Φαίνεται να έχει ιδιαίτερη επίδραση στον ψυχισμό του αν-
θρώπου, καθώς ψυχαγωγεί, ενθαρρύνει, παρηγορεί, τέρπει. Στον Ερωτόκριτο 
γίνεται εμφανής η σημασία και η ψυχολογική διάσταση της λεκτικής και κυρί-
ως της μη λεκτικής επικοινωνίας, καθώς μέσω αυτής είναι εφικτή η έκφραση 
σκέψεων, απόψεων και συναισθημάτων (Σταμάτης, 2015).

Η λεκτική δράση στο έργο φαίνεται να λαμβάνει χώρα κυρίως στους 
διαλόγους. Ο συνδυασμός διαλόγου και αφήγησης σημειώνεται σε αναλογία 
42:58%. Παρατηρείται πυκνότητα χρήσης των διαλόγων και μονολόγων μέσα 
από τους οποίους οι ήρωες εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τον ψυχισμό 
τους, προβαίνουν σε μια ενδοσκόπηση των πεπραγμένων και των μελλοντικών 
πράξεών τους (Κακλαμάνης, 2015). 

Το ποσοστό ομιλιών σε κάθε ένα από τα μέρη που απαρτίζουν τον 
Ερωτόκριτο αναλυτικά είναι: Α΄ 49%, Β΄ 22%, Γ΄ 62%, Δ΄ 38%, Ε΄ 44%. 
Από τα ποσοστά αυτά προκύπτει ότι η συναισθηματική εξέλιξη συντελείται 
στα μέρη που επικρατεί ο διάλογος. Επομένως, ο διάλογος δεν αποτελεί ένα 
πληροφοριακό μέσο, αλλά με αυτό ο Κορνάρος διερευνά τις σκέψεις και 
αποκαλύπτει τους χαρακτήρες των ηρώων του (Σταυρακοπούλου, 2017). Η 
εκτεταμένη χρήση του ευθέως λόγου στο ποίημα, 42% του συνόλου και 62% 
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στο Γ΄ μέρος, αποτελεί ένδειξη για ορισμένους μελετητές, αν και εκφράζονται 
αντιρρήσεις επ’ αυτού, της προτίμησης του προφορικού λόγου εκ μέρους του 
ποιητή (Gauntlett, 2004). 

Με τον διάλογο γίνεται συχνά εμφανής η προοδευτική εξέλιξη των 
συναισθηματικών καταστάσεων των προσώπων και η επίμονη ψυχολογική 
ανάλυση με την οποία δικαιολογούνται οι πράξεις τους (Αλεξίου, 2016). Η 
ψυχολογική εξέλιξη των ηρώων καλύπτει όλη την κλίμακα των συναισθημάτων: 
αμφιβολία, βεβαιότητα, φόβος, αγωνία, απελπισία, ελπίδα κ.ά. Ο διάλογος, 
γενικότερα, ζωντανεύει τη λεκτική επικοινωνία (Σταυρακοπούλου, 2017). Η 
δύναμη των λόγων είναι εξαιρετικά μεγάλη. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται 
από τον ίδιο τον ποιητή, ο οποίος αναφέρει (Α΄ 871-874):

Aπ’ ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη
να κάμουσιν κάθε καρδιάν παρηγοριά να πάρει·
κι οπού κατέχει να μιλεί με γνώσιν και με τρόπον,
κάνει και κλαίσιν και γελούν τα μάτια των ανθρώπων.
 

Η λεκτική επικοινωνία μπορεί να παρηγορήσει, να εγείρει συναισθήματα, 
να συγκινήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον ποιητή, είναι η 
«γνώση» και ο «τρόπος», οι κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας, η πειθώ, η 
ρητορική (Καπλάνης, 2006). Η έννοια «τρόπος» παραπέμπει ασφαλώς και στο 
επικοινωνιακό ύφος του ομιλητή, το οποίο επηρεάζεται από τη συνολικότερη 
εκφραστική του ικανότητα και τις δυνατότητες που παρέχει η γλώσσα του 
σώματός του (Σταμάτης, 2013). 

Οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονται από τον ποιητή στην αρχή του έργου, 
στους στίχους Α΄ 51-86. Στους εν λόγω στίχους υπάρχει «ηθοποιία», καθώς 
αναδεικνύεται η προσωπικότητα της Αρετούσας (Καλλίνης, 2006). Είναι η 
κόρη του βασιλιά, όμορφη, μορφωμένη και προικισμένη με πολλές χάρες 
(Παναγιωτοπούλου, 2006). Σε αυτήν αφιερώνονται περισσότεροι στίχοι 
(51-70) σε αντίθεση με τον Ερωτόκριτο (77-86), ο οποίος είναι γιος του 
συμβούλου του βασιλιά. Διακρίνεται και αυτός από αρετές, καθώς είναι ένας 
όμορφος και συνετός νέος. Η κοινωνική διαφορά γίνεται εμφανής και από την 
έκταση των στίχων που αφιερώνονται για κάθε ήρωα. 

Για τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής, ο έρωτας των δυο νέων ήταν 
«ανημπόρετος», επίθετο που έρχεται σε νοηματική αντίθεση με το πρέπον. Ο 
έρωτας αυτός δεν ήταν ταιριαστός, βάσει του ταξικού πρέποντος. Αυτό δίνει 
αφορμή να αποτυπωθεί λεκτικά στους διαλόγους των ηρώων με τα έμπιστά 
τους πρόσωπα, τη Φροσύνη και τον Πολύδωρο (Μαρκομιχελάκη, 2006). 
Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που αναπτύσσει ο Ερωτόκριτος με τον φίλο του 
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Πολύδωρο, όπου ο τελευταίος θεωρεί ότι ο έρωτας αυτός είναι επικίνδυνος. 
Πρόκειται για έναν έρωτα που θα οδηγήσει τον Ερωτόκριτο στην καταστροφή, 
καθώς η τιμωρία του θα είναι μεγάλη. Γι’ αυτό τον συμβουλεύει: 

Aδέρφι, τά σου γρίκησα, τά μου ’χεις μιλημένα,
ποτέ μου δεν τα λόγιαζα, μουδ’ όλπιζα σε σένα,
να βάλεις έτοιο λογισμόν, κ’ έτσι να κιντυνεύγεις, 
και πράματα ανημπόρετα κι άμοιαστα να γυρεύγεις· (Α΄ 153-156)
μπορούσι, ώστε να θες εσύ. Mα κάμε να τ’ αφήσεις 
τ’ άμοιαστα, τ’ ανημπόρετα, ζιμιό να τους νικήσεις. (Α΄ 345-346)
εις έτοιο πράμα δύσκολο, σ’ έτοια δουλειά μεγάλη (Α΄ 355)
κακά αποδόματα θωρώ εσέ και του Kυρού σου·
να σας ξορίσουν από ’πά, φτωχούς να σας-ε κάμου (Α΄182-183)

Ο Πολύδωρος εξακολουθεί να αναρωτιέται πώς ο φίλος του τόλμησε 
να αγαπήσει μια βασιλοπούλα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το νόημα σχεδόν 
αυτούσιο επαναλαμβάνεται σε δύο στίχους:

κι αγάπησες έτοιας λογής μιά μας Kερά μεγάλη (Α΄ 200) 
πώς ήτονε κι αγάπησες έτοια Kερά μεγάλη; (Α΄ 1131)
 

Από τα λόγια του Πολύδωρου επισημαίνεται ένα μικρό δείγμα της 
κοινωνικής ιεραρχίας της εποχής του, όπου ο βασιλιάς βρισκόταν στην 
κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας και είχε απόλυτη εξουσία στη ζωή των 
υπηκόων του. Επομένως, γίνεται κατανοητό αυτό που στον Πολύδωρο 
φαινόταν εντελώς ανέφικτο, σε μια κοινωνία που ήταν δομημένη με αυτό τον 
τρόπο, να κατορθώσει ένας απλός γόνος αριστοκράτη να έχει αξιώσεις για 
ένα τέτοιο, βασιλικό γάμο. Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι:

και μες στο χέρι του κρατεί ζωήν και θάνατό μας (Α΄ 214)
Πολλά ’ναι δύσκολη δουλειά και μπερδεμένη ετούτη,
να θες να μπεις σε Bασιλιούς, σ’ Pηγάτα, και σε πλούτη,
οπού ’ναι διαφορά πολλή στον ένα από τον άλλον·
εσένα λέσιν-ε μικρόν, το Pήγα λεν μεγάλον (Α΄ 203-206)

Την κοινωνική απόσταση που χωρίζει το ζευγάρι επισημαίνει και η Φροσύνη. 
Ο χαρακτηρισμός της Αρετούσας ως «Κερά μεγάλη» επαναλαμβάνεται από 
το στόμα της νένας αλλά και από τον ίδιο τον ποιητή, ενώ η λέξη «Κερά» 
επαναλαμβάνεται είκοσι πέντε (25) φορές στο Α΄ μέρος! Η Αρετούσα έχει 
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βασιλική καταγωγή και γι’ αυτό θα πρέπει να παντρευτεί έναν άντρα της 
τάξης της. Αυτό επισημαίνεται στους ακόλουθους στίχους: 

Mιά Aφέντρα, τέκνο έτοιου Pηγός, και μιά Kερά μεγάλη, (Α΄ 907)
να δείξει τον αδιάντροπο σ’ έτοια Kερά μεγάλη. (Α΄ 2154) 

Η Φροσύνη συζητώντας με την Αρετούσα χρησιμοποιεί επιχειρήματα, για 
να την αποτρέψει από αυτόν τον έρωτα. Στις συμβουλές της, «διατάματα», 
ακολουθεί το γλωσσικό decorum (Μαρκομιχελάκη, 2006). Ένα από 
τα επιχειρήματα είναι ότι δεν υπάρχουν στη χώρα τους αφεντόπουλα 
ή βασιλόπουλα που θα ήταν άξια να την παντρευτούν. Όλοι είναι στην 
κοινωνική ιεραρχία υποδεέστεροι, δούλοι. Με τα ακόλουθα λόγια αποτυπώνει 
τις αντιλήψεις της επί του θέματος:

Eπά δεν είν’ Pηγόπουλοι, ουδ’ Aφεντόπουλοι άλλοι (Α΄ 665)
σκλάβοι είναι του Aφεντάκη σου, κ’ εσέ, Kερά μου, δούλοι. (Α΄ 668)

Από την άλλη πλευρά, η Αρετούσα είναι το πρόσωπο που ενσαρκώνει 
το ηθικό πρέπον. Έχει σωστή ανατροφή και, ακολουθώντας την ηθική της 
εποχής, δε συνάπτει σχέσεις με άντρα προτού παντρευτεί. Δεν επιτρέπει 
στον εαυτό της να παρασυρθεί από τον πόθο του έρωτα (Μαρκομιχελάκη, 
2006). Γι’ αυτό, στο Α΄ μέρος δεν καταγράφεται ούτε λεκτική, ούτε απτική 
επικοινωνία του ζευγαριού παρά μόνο οπτική.

Η ίδια η Αρετούσα διαβεβαιώνει τη νένα Φροσύνη:

Mηδέ θαρρείς σ’ πράμ’ άπρεπον η Πεθυμιά κινά με (Α΄ 637)

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν 
ως «ένα είδος ψυχομαχίας» ανάμεσα στον πρωταγωνιστή, που εκφράζει την 
«ερωτική παρόρμηση» και το έμπιστο πρόσωπο με το οποίο συνομιλεί κάθε φορά. 
Αυτό αποτελεί ένα είδος αυτοκριτικής (Peri, 1999). Στον διάλογο που διεξάγεται 
ανάμεσα στη νένα Φροσύνη και την Αρετούσα, η νένα αποτελεί τη φωνή της 
λογικής και της κοινωνικής σύμβασης. Με τα λόγια εκφράζει την αγάπη και το 
ενδιαφέρον της για την Αρετούσα. Ο ποιητής χαρακτηριστικά αναφέρει:

Ωσάν παιδί τση σπλαχνικά, όχι ως Kερά, μιλεί της (Α΄ 1591). 

Η τελευταία, με τη σειρά της, αποκαλύπτει στη νένα τον μυστικό της 
έρωτα, εκφράζει τον πόθο αλλά και την αγωνία της. Η εσωτερική διαμάχη 
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αποτυπώνεται στα λόγια της, καθώς από τη μια πλευρά φοβάται την αντίδραση 
του πατέρα της και από την άλλη πλευρά είναι βαθύς ο πόθος της αγάπης: 

K’ εγώ ’χω να σου πω πολλά, κι α’ θέλω να τ’ αρχίσω (Α΄ 1539)
Aπό τη μια ’χω του Kυρού το φόβον που με κρίνει,
κι από την άλλην τση Φιλιάς κι Aγάπης την οδύνη (Α΄ 1627-1628)

Αποκαλυπτικοί είναι και οι διάλογοι του Πολύδωρου με τον Ερωτόκριτο. 
Ο Ερωτόκριτος εμπιστεύεται στον φίλο του τον κρυφό του πόθο για την 
Αρετούσα. Ο Πολύδωρος συμβουλεύει τα πρέποντα στον φίλο του. Τον 
νοιάζεται και δεν θέλει να υποστεί τις επιπτώσεις ενός παράτολμου έρωτα με 
τη βασιλοπούλα:

Kαι λέγει του ο Πολύδωρος· Aδέρφι, θέλω πάλι 
να πω γι’ αυτήν την παιδωμήν οπού’χεις και τη ζάλη (Α΄ 1083-1084)
Mόνον εις τον Πολύδωρον όλα τα φανερώνει,
και κάποια που του κούρφευγεν, εδά δεν του τα χώνει (Α΄ 1867-1868)

Ωστόσο, στο έργο οι ερωτικοί διάλογοι και το «ερωτικό-αισθησιακό 
στοιχείο» είναι περιορισμένα, σε αντίθεση με την ελληνική μυθιστορία του 
Μεσαίωνα. Είναι λίγες οι φορές που ο αφηγητής επιτρέπει στον αναγνώστη 
να παρακολουθήσει τον «ιδιωτικό δίαυλο επικοινωνίας των εραστών». Ο 
διάλογος ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα αρχίζει στο Γ΄ μέρος 
του έργου. Συνήθως, χρειάζεται η διαμεσολάβηση του αφηγητή-ποιητή, για 
να μεταδοθούν τα μηνύματα αυτά στον αναγνώστη (Λεντάρη, 2006). 

4. Η μη λεκτική επικοινωνία στο Α΄ μέρος του Ερωτόκριτου 

Στο Α΄ μέρος του Ερωτόκριτου δεν διεξάγεται λεκτική επικοινωνία μεταξύ 
των δύο νέων. Οι μη λεκτικοί δίαυλοι περιγράφουν γλαφυρά-παραστατικά τον 
πόθο τους. Επικοινωνούν με τη γλώσσα του σώματος, με μη λεκτικά σήματα 
και κυρίως με τον οπτικό δίαυλο, με τα μάτια. Τα μάτια και η επικοινωνία 
χωρίς λεκτική δράση, ανάμεσα στους ερωτευμένους, είναι δάνειο από τα 
πετραρχικά ποιήματα, όπως αναφέρει ο Λασιθιωτάκης (1996). Εξάλλου, είναι 
ενδιαφέρον να αναφερθεί, παρενθετικά, ότι στον Ερωτόκριτο, καταγράφονται 
πλήθος πετραρχικών μοτίβων. 

Η βλεμματική επαφή, όπως δηλώνεται με το ρήμα «εθώρει», προκάλεσε 
σταδιακά τον πόθο του Ερωτόκριτου για την Αρετούσα. Όσο περισσότερο 
την έβλεπε τόσο περισσότερο την ποθούσε. Γι’ αυτό αποφασίζει να μην την 
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βλέπει, με στόχο να πνίξει τον έρωτά του γι’ αυτήν. Θεωρεί πως περιορίζοντας 
την οπτική επαφή θα αποφύγει και τα συναισθήματα που του προκαλούσε. Ο 
ίδιος ο Ερωτόκριτος αποκαλύπτει στον Πολύδωρο:

Kαι πλήθυνε την Πεθυμιάν το κουζουλό μου αμμάτι, (Α΄ 291) 
κι αν-ε μπορώ, τα μάτια μου πλιό τως να μην τη δούσι. (Α΄ 366) 
 

Ο Ερωτόκριτος δεν τολμά να μιλήσει στην Αρετούσα ακόμα και όταν έχει 
αντιληφθεί ότι και εκείνη τρέφει ερωτικά αισθήματα για τον ίδιο. Φοβάται 
μήπως φανεί ξεδιάντροπος μπροστά στη βασιλοπούλα και γι’ αυτόν τον λόγο, 
θεωρεί κέρδος τη βλεμματική επαφή και αποφασίζει να περιοριστεί σε αυτήν. 
Η ταπεινοφροσύνη στο βλέμμα του αποτυπώνεται με ενάργεια στους εξής 
στίχους:

Kαι πάντα με κλιτότητα και με ταπεινοσύνην 
εθώρειε κι αναντράνιζε την ομορφιάν εκείνην (Α΄ 2155-2156) 
πως ρέγεται να με θωρεί, κέρδος μεγάλον έχω. (Α΄ 2162)

Μολονότι η ίδια λαχταρούσε να δει τον νέο που τραγουδούσε, σε κάποια 
σκηνή του έργου αποκαλύπτεται ότι η επίδραση του ερωτικού τραγουδιού 
που τραγουδούσε ο Ερωτόκριτος, δηλαδή, μόνο και μόνο το άκουσμα της 
φωνής και το περιεχόμενο των στίχων του, στάθηκαν ικανά να τη ρίξουν στη 
«φωτιά του έρωτα». Το γεγονός αυτό επισημαίνει και η Λεντάρη (2012), η 
οποία αναφέρει ότι «Ο έρωτάς της (Αρετούσας) ξεκινάει από τα τραγούδια και 
όχι από την όψη του (Ερωτόκριτου)». 

Ασφαλώς, πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι μόνο τα λόγια των λυρικών 
τραγουδιών που συγκινούσαν την Αρετούσα και της άναβαν τον ερωτικό 
πόθο, αλλά και η μελωδία, η γλυκώτατη φωνή (Α΄ 398) του τραγουδιστή. 
Έτσι, έχοντας την αγωνία να μάθει ποιος ήταν ο άγνωστος τραγουδιστής, 
αποκαλύπτει την επιθυμία της να έρθει σε οπτική επαφή μαζί του. Οι 
ακόλουθοι στίχοι επισημαίνουν χαρακτηριστικά αυτή της την επιθυμία:

ποιός είναι να το εκάτεχα, να τον-ε συχνοθώρου· (Α΄ 640) 
Aρέσει μου και πεθυμώ να δω το λαγουτάρη (Α΄ 995) 
οπού την ετυφλώσανε, κ’ εβάλθη ν’ αγαπήσει 
εκείνον, οπού δεν μπορεί να δει ουδέ να γνωρίσει. (Α΄ 1305-1306) 

Τα μάτια θεωρούνται ο καθρέφτης της ψυχής. Όταν η Αρετούσα ανακαλύπτει 
τη ζωγραφιά της, δηλαδή το πορτρέτο της, στο δωμάτιο του Ερωτόκριτου, 
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αστράφτουν τα μάτια της εκφράζοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό της, γιατί 
επιτέλους αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του αγαπημένου της τραγουδιστή: 

και μες στα μάτια τσ’ ήδωκε φωτιά κι αστροπελέκι, (Α΄ 1491)

Και στο τέλος του Α΄ μέρους, η Αρετούσα προσπαθώντας να μην 
αποκαλύψει τον έρωτά της και μη γνωρίζοντας από έρωτα, κοιτάζει κρυφά 
και με συστολή τον Ερωτόκριτο. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά ταιριάζει και 
στην ηθική της εποχής. Η γυναίκα και δη η βασιλοπούλα, δεν ήταν αυτή που 
θα αποκάλυπτε πρώτη τα αισθήματά της σε έναν νέο, γι’ αυτό και το βλέμμα 
της εκφράζει αυτή τη συστολή:

εδά κλιτά κ’ εντροπιαστά τον ήβλεπεν η Kόρη. (Α΄ 2078)

Από την πλευρά του ο Ερωτόκριτος κοίταζε κάποιες φορές την Αρετούσα, 
για να συμπεράνει από το βλέμμα της, αν τον αγαπούσε:

Kιαμιά φορά με φρόνεψιν την Aρετούσα εθώρει, 
για να γνωρίσει ίντα καρδιάν κι όρεξιν έχει η Kόρη, (Α΄ 2087-2088) 

Η συχνή βλεμματική επαφή φαίνεται να αποδίδει στον έρωτα των δυο 
νέων καθώς σταδιακά αυξάνεται ο χρόνος της οπτικής επαφής. Επιπλέον, 
το βλέμμα γίνεται πιο σπλαχνικό και ερωτικό. Χαρακτηριστικά ο ποιητής 
αναφέρει:

Δέ’ την, και ξαναδέ’ την-ε, αρχίνισεν κ’ η Kόρη 
κ’ εσυχνοστρέφετο κι αυτή, με σπλάχνος τον εθώρει· (Α΄ 2093-2094)

Οι δυο νέοι επικοινωνούν αποτελεσματικά με το βλέμμα. Ο ποιητής 
αναφέρει ότι η Αρετούσα ανταποκρίνεται στο βλέμμα του και ο Ερωτόκριτος 
συνειδητοποιεί/αντιλαμβάνεται από τη ματιά της τον έρωτά της γι’ αυτόν. 
Ο έρωτάς τους δεν εκδηλωνόταν με λεκτικό τρόπο, αλλά φούντωνε μέσα 
από τον οπτικό δίαυλο επικοινωνίας. Η Αρετούσα, βέβαια, κρατούσε τα 
προσχήματα διαφυλάσσοντας την τιμή της, γι’ αυτό και φρόντιζε το βλέμμα 
της να μην είναι απολύτως ενθαρρυντικό. Δεν ήθελε να αποκαλύψει ότι έχει 
παραδοθεί στον πόθο της. Οι ακόλουθοι στίχοι αποκαλύπτουν τη δύναμη 
της βλεμματικής επαφής και τον ρόλο του βλέμματος στην επικοινωνία των 
κεντρικών ηρώων του έργου:
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και με την άκραν του ματιού συχνιά τού απιλογάτο (Α΄ 2098)
Eγνώριζε στα μάτια τση τον πόνον τση καρδιάς της, (Α΄ 2117) 
γέλιο δε δείχνει ο γ-είς τ’ αλλού, μηδέ ποτέ εμιλούσαν. 
Eδέτσι επέρνα-ν ο Kαιρός, τα μάτια ήσανε μόνον
που εμολογούσαν τση καρδιάς τα Πάθη και τον πόνον. 
Tο ανάβλεμμα της Aρετής είναι στο ναι κ’ εις τ’ όχι· (Α΄ 2132-2135) 
 

Επίσης, και ο ίδιος ο ποιητής επισημαίνει την ευεργετική δράση της οπτικής 
επαφής μεταξύ δυο ερωτευμένων νέων και αναφέρει ότι το βλέμμα προκαλεί 
ισχυρές συναισθηματικές διεγέρσεις μεταξύ τους, όπως χαρά, αγαλλίαση κ.ά.:

Όποι’ αγαπούσιν καρδιακά, παρηγοριά μεγάλη 
Παίρνου’ να βλέπουν είς του αλλού των ομματιών τα κάλλη.
Xαίρουνται, αναγαλλιούσιν-ε με τη θωριάν εκείνη, (Α΄ 2165-2167) 

Ο Πολύδωρος, απευθυνόμενος στον φίλο του Ερωτόκριτο, τον παρακινεί 
να μιλήσει για τον έρωτα που φαίνεται να τον έχει επηρεάσει τόσο πολύ. 
Ο τελευταίος μπορεί να μην εκφραζόταν λεκτικά, όμως τα μάτια ήταν 
αποκαλυπτικά των συναισθημάτων του:

Γιατί, καλά και δε μιλείς, τα μάτια ομολογούσι 
εκείνα που τα χείλη σου δε θέλου’ να μου πούσι. (Α΄ 1085-1086)

Και σε άλλο σημείο τονίζεται η αξία της οπτικής επαφής, όταν ο Πολύδωρος 
υποστηρίζει ότι το βάσανο του έρωτα αρχίζει να γεννιέται από την ανταλλαγή 
των βλεμμάτων: 

Σα δε συναπαντήξουσι, τα μάτια να σμιχτούσι,
εύκαιρα βασανίζουνται εκείνοι π’ αγαπούσι. (Α΄ 1119-1120) 

Αν, όμως, δουν δυο τρεις φορές ότι τα «μάτια» δεν ταιριάζουν, δεν 
«σμίγονται» τότε ο έρωτας δεν θα ευοδώσει… Συνεχίζοντας ο Πολύδωρος 
υποστηρίζει πως τα μάτια είναι αυτά που μπορούν να απωθήσουν τον έρωτα 
από τη σκέψη. Αν τα μάτια αντικρίσουν άλλες όμορφες κοπέλες τότε μπορεί 
να έχουν επίδραση καθοριστική και να προκαλέσουν τον έρωτα για μια άλλη 
γυναίκα. Επομένως, ο Πολύδωρος προσπαθώντας να προστατεύσει τον φίλο 
του από ένα τέτοιο έρωτα τον παροτρύνει να αγαπήσει μια άλλη κοπέλα μέσω 
της βλεμματικής επαφής:
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Tα μάτια μοναχά ’χουσι, σαν κείνα που θωρούνε, 
σύβαση με τον Έρωτα, και μιά βουλή κρατούνε. 
Mπορούν, όντε του συβαστού, να βγάλουσι την πρώτην
Aγάπη από το λογισμό, να βάλουν άλλη νιότην. (Α΄ 1249-1252) 
 

Η επίδραση του έρωτα στον Ερωτόκριτο αποτυπώνεται και με κινητικούς 
διαύλους που αφορούν στις εκφράσεις του προσώπου και στη στάση 
του σώματος. Και μόνο η σκέψη ότι θα βρεθεί μακριά από την Αρετούσα 
αποτυπώνεται με τρόμο, ιδρώτα και όψη χλωμή: 

τα μέλη αποκρυγαίνουσι, και μου ’ρχεται τρομάρα·
θαμπώνουνται τα μάτια μου κ’ η όψη απονεκρώνει,
ίδρο του ψυχομαχημού το πρόσωπό μου δρώνει (Α΄ 278-280)

Όταν αποφασίζει να μην επισκέπτεται συχνά το παλάτι, σε μια προσπάθεια 
να ξεχάσει την Αρετούσα, οι συνέπειες της στενοχώριας σωματοποιούνται:

και το κορμί του εσούρωνε, κ’ ήτρεμε ωσάν καλάμι. (Α΄ 374)

Η έλλειψη της βλεμματικής επαφής με την Αρετούσα, η στέρηση του 
τραγουδιού ως μέσου επικοινωνίας των νέων επιδρά αρνητικά στον ψυχισμό 
του και γίνεται εμφανές στο σώμα του Ερωτόκριτου. Ο Πεζόστρατος 
ανησυχώντας για την υγεία του Ερωτόκριτου επισημαίνει:

και πλιό δεν είσαι ζωντανός, μ’ αποθαμένος μοιάζεις; (Α΄ 770) 
 

Οι κινητικοί δίαυλοι αποτυπώνουν και τα συναισθήματα της 
πρωταγωνίστριας. Η Αρετούσα όταν μαθαίνει ότι ο Ερωτόκριτος επέστρεψε 
από το ταξίδι του χαίρεται, όμως δεν μπορεί να εκφραστεί λεκτικά, για να 
μην αποκαλυφθεί ο έρωτάς της. Οι εκφράσεις του προσώπου προδίδουν τα 
συναισθήματά της: 

εχλόμνιανε, εκοκκίνισε χίλιες φορές την ώρα. (Α΄ 1766)

Με εκφράσεις του προσώπου αποτυπώνεται και η αγωνία του Ερωτόκριτου, 
όταν ανακάλυψε ότι κάποιος είχε πάρει τη ζωγραφιά από το δωμάτιό του:

Tα μάτια κάνει ωσά νεκρά, κ’ η όψις του απομένει
με δίχως αίμα ζωντανό, ωσάν αποθαμένη· (Α΄ 1797-1798)



Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 72/2021

139Στοιχεία διαπροσωπικής επικοινωνίας στον Ερωτόκριτο
του Βιτσέντζου Κορνάρου

Επιπρόσθετα, την έκφραση του προσώπου θέλει να αποκωδικοποιήσει 
ο Ερωτόκριτος, όταν αγωνιά να μάθει, αν ο βασιλιάς έχει πληροφορηθεί 
για τον έρωτα που νιώθει για την Αρετούσα. Ζητά από τον Πολύδωρο να 
επισκεφθεί τον βασιλιά και από την έκφραση του προσώπου του να εξάγει 
συμπεράσματα για τη διάθεση και τις προθέσεις του. Ωστόσο, το γέλιο του 
βασιλιά αποκαλύπτει την καλή του διάθεση και διασκεδάζει τους φόβους του. 
Οι ακόλουθοι στίχοι αποτυπώνουν τις εκφράσεις του προσώπου:

στου Bασιλιού το πρόσωπον, αν είναι μανισμένος, (Α΄ 1889)
και με το γέλιο τού μιλεί, χαράν πολλήν του κάνει, (Α΄ 1917)

Η σημασία των εκφράσεων του προσώπου δηλώνονται με σαφήνεια και 
από τον ποιητή. Οι σκέψεις των ανθρώπων είναι καλά κρυμμένες και κάποιες 
φορές δεν εκφράζονται λεκτικά. Όμως, «θωρούνται» στις εκφράσεις του 
προσώπου:

Σφαίνει οπού πει κ’ οι λογισμοί τ’ ανθρώπου δε γρικούνται, 
γιατί με δίχως εμιλιά στο πρόσωπο θωρούνται (Α΄ 1931-1932) 
 

Όταν ο Ερωτόκριτος πηγαίνει στο παλάτι, η Αρετούσα αντικρίζοντάς 
τον, επέλεξε να μην εκδηλώσει το ενδιαφέρον της πρώτη, όπως άλλωστε 
ήταν το πρέπον για εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η περιγραφή των εκφράσεων 
του προσώπου της από τον ποιητή αποκαλύπτει όσα ένιωθε. Η έξαψή της 
αποτυπώνεται μη λεκτικά με το κοκκίνισμα του προσώπου της:

K’ εκείνη, με την πονηριά, δεν ήθελε, για πρώτη,
να δει το πως ορέχτηκε του Pώκριτου τη νιότη.
Eχλόμιανε κ’ εκρύγιανε, την ίδιαν ώραν πάλι
εξάψα, εξεκοκκίνισαν τα πλουμισμένα κάλλη· (Α΄ 2061-2064) 
 

Άλλα μη λεκτικά μηνύματα που αποτυπώνουν συναισθήματα των ηρώων 
με ενάργεια είναι το κλάμα και οι αναστεναγμοί. Ο Ερωτόκριτος αναστενάζει 
από πόθο για την αγαπημένη του. Με τον ίδιο τρόπο εκφράζει τον πόνο του, 
όταν βρίσκεται στον Έγριπο μακριά από την Αρετούσα. Με ανάλογο τρόπο 
αντιδρά και όταν ακούει τον παραινετικό λόγο του φίλου του, Πολύδωρου, 
που τον αποτρέπει από τον εν λόγω έρωτα: 

Mε πόνους κι αναστεναμούς επέρνα-ν ο καιρός του (Α΄ 99)
με κλάημα κι αναστεναμό, του Φίλου απιλογήθη. (Α΄ 238)
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Με αναστεναγμούς αποτυπώνεται και ο έρωτας της Αρετούσας, καθώς 
τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί συλλογιζόμενη τον έρωτά της. Με τον 
ίδιο τρόπο αντιδρούσε, όταν άκουγε τα τραγούδια του Ερωτόκριτου κάτω 
από το παράθυρό της, παρόλο που εμείς «δεν “ακούμε” τα τραγούδια που 
κίνησαν σε έρωτα και πεθυμιά την κόρη, εφόσον […] αυτός ο τύπος λόγου της 
επιθυμίας δεν εκτίθεται αυτούσιος στο κείμενο, αλλά περιγράφεται συνοπτικά, 
διυλισμένος από τον αφηγητή» (Λεντάρη, 2006). Πάντως, ο υποψιασμένος 
αναγνώστης θα ανιχνεύσει στις παρεμβάσεις του αφηγητή, στα διαλογικά 
μέρη και πιο συγκεκριμένα, στους διαλόγους Αρετούσας-νένας Φροσύνης και 
Ρωτόκριτου-Πολύδωρου, απηχήσεις στίχων αυτών των τραγουδιών (Πιερής, 
2020). Όταν η Αρετούσα σε μεταγενέστερο χρόνο διαβάζει τους στίχους 
των πρωτότυπων – όπως επεσήμαναν οι Holton (1996) και Πιερής (2020) 
– τραγουδιών, συγκινείται και κλαίει. Ενδεικτικοί στίχοι που επιβεβαιώνουν 
αυτό το γεγονός είναι οι ακόλουθοι: 

 
μ’ αγκούσες, μ’ αναστεναμούς, σαν κάνει ο αρρωστημένος. (Α΄ 1046) 
γραμμένα τα ’χω, και συχνιά κλαίγοντας τα διαβάζω. (Α΄ 860)

O Lassithiotakis (1992) σημειώνει σχετικά με τον λειτουργικό ρόλο των 
τραγουδιών: «Κάτι ενδιάμεσο μεταξύ της σιωπηλής φιλοφρόνησης και της 
λεκτικής επικοινωνίας, τα τραγούδια – κείμενο και μουσική – αποτελούν ένα 
τυπικό παράδειγμα κεκαλυμμένου λόγου. Συνιστούν ένα μήνυμα διπλά ανώνυμο, 
εφόσον δεν είναι γνωστή η ταυτότητα του τραγουδιστή και οι στίχοι του, 
που εξυμνούν της ‘ερωτιάς τα πάθη’ (Ι 395), δεν απευθύνονται ευθέως στην 
Αρετούσα, αλλά είναι ένα μήνυμα διπλά προσωπικό επίσης, αφού αρκεί η 
Αρετούσα να αποκρυπτογραφήσει τις ‘παραπετρές’ (Ι 882), για να πεισθεί ότι 
είναι η μοναδική παραλήπτρια αυτών (Ι 879-80), και ότι η ανακάλυψη των 
παρτιτούρων θα της επιτρέψει την ταυτοποίηση του τραγουδιστή».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Αρετούσα:

ό,τι τραγούδια καθ’ αργά ήκουγε του Ερωτάρη,
όλα γραμμένα τα ’βρηκεν ως ήνοιξεν τ’ αρμάρι (Α΄ 1433-1434). 

Έτσι συνειδητοποιεί ότι τα τραγούδια απευθύνονταν σε εκείνην και ότι 
ήταν ένας τρόπος να εκφράσει ο Ερωτόκριτος την αγάπη του γι’ αυτήν. 
Ενδεικτικοί στίχοι που επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός είναι οι ακόλουθοι: 

μ’ αγκούσες, μ’ αναστεναμούς επέρνα νύκτα-ημέρα, (Α΄ 447)
γραμμένα τα ’χω, και συχνιά κλαίγοντας τα διαβάζω. (Α΄ 860)
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Τον ίδιο μη λεκτικό τρόπο έκφρασης επιλέγει η πρωταγωνίστρια στη 
συζήτηση που διεξάγει με τη Φροσύνη. Όταν η τελευταία τη συμβουλεύει να 
βγάλει από το μυαλό της τον νέο, εκείνη ξεσπά σε κλάματα: 

τα μάτια ετρέχαν ποταμός, στη γην πηλόν εκάναν. (Α΄ 1012)

Με κλάμα αντιδρά και η Φροσύνη, όταν ακούει την Αρετούσα να δηλώνει 
ότι βρήκε ποιος ήταν ο λαγουτάρης που αγαπούσε και ότι θα τον παντρευτεί. 
Της φαίνονται απίστευτα όσα ακούει. Η βασιλοπούλα να επιθυμεί γάμο 
με έναν κατώτερό της! Για το γεγονός αυτό ο Κορνάρος χαρακτηριστικά 
αναφέρει:

H Nένα, τότες, κλαίγοντας, λέγει στην Aρετούσα· 
Ίντά ’ναι τούτα τ’ άφαντα, τ’ αφτιά μου που σ’ ακούσα; (Α΄ 1445-1446) 
 

Ο ακουστικός δίαυλος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον έρωτα που 
γεννιέται μεταξύ των νέων. Ο έρωτας αποτυπώνεται στη μουσική. Στην 
κρητική κοινωνία της εποχής ήταν σύνηθες φαινόμενο παρέες αντρών με 
συνοδεία μουσικών να βγαίνουν τα βράδια και να κάνουν καντάδες στις 
κοπέλες. Ο Ερωτόκριτος επιλέγει να εκφραστεί μέσω της μουσικής τέχνης. 
Με το λαγούτο του τραγουδά, για να απαλύνει τον πόνο του έρωτα, αλλά 
και για να εκφράσει τα συναισθήματά του στην Αρετούσα. Με τη συνοδεία 
του Πολύδωρου τραγουδά τις νύχτες ερωτικά τραγούδια στο παράθυρο της 
αγαπημένης του: 

Ήτον η χέρα ζάχαρη, φωνή είχε σαν τ’ αηδόνι· 
κάθε καρδιά, να του γρικά, κλαίγει κι αναδακρυώνει. (Α΄ 379-380)
Λέγει του· «Φίλε, εβάλθηκα τραγούδι και λαγούτο 
γλήγορα να με γιάνουσι στο λογισμόν ετούτο.
Σαν τραγουδήσω και σαν πω τον πόνο που με κρίνει,
μου φαίνεται πως είν’ νερό, και τη φωτιά μου σβήνει.» (Α΄ 391-394)

Τα τραγούδια του Ερωτόκριτου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο Α΄ 
μέρος του έργου. Εκτός από τη θεραπευτική ιδιότητα που έχουν στον ίδιο, 
καθώς απαλύνουν τον πόνο του, φαίνεται να έχουν επίδραση και στην καρδιά 
της Αρετούσας. Τα τραγούδια τής ξυπνούν ερωτικά αισθήματα με αποτέλεσμα 
να τον αγαπήσει χωρίς να τον έχει δει. Ο ποιητής αναφέρει χαρακτηριστικά:
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Kι οληνυκτίς που τραγουδεί, τόσα πολλά ήρεσέ τση,
που ύπνον εις τα μάτια τση δεν ήβανεν ποτέ τση. (Α΄ 423-424)
κ’ ερχίνισεν από μακρά ο Πόθος να δοξεύγει·
και δίχως να τον-ε θωρεί, με τα τραγούδια εκείνα,
σ’ Aγάπην εμπερδεύγετο, κ’ εις Πεθυμιάν εκίνα. (Α΄ 426-428) 
Tο σύνθεμα του τραγουδιού και του σκοπού η γλυκότη
εσκλάβωνε σιργουλιστά τση Kορασάς τη νιότη. (Α΄ 433-434)
κι ουδέ να βρέθηκε κιαμιά, άνθρωπο ν’ αγαπήσει, 
δίχως να τον-ε δει ποτέ και να τον-ε γνωρίσει. (Α΄ 955-956) 
 

Η Αρετούσα έγραφε τους στίχους των τραγουδιών που άκουγε και τους 
αποστήθιζε. Άρχισε να αναρωτιέται ποιος είναι ο τραγουδιστής και κάθε 
βράδυ μεγάλωνε η επιθυμία της να τον ακούσει. Παρατηρείται ότι κάποιοι 
στίχοι επαναλαμβάνονται σχεδόν πανομοιότυποι με μια μικρή αλλαγή στο 
πρόσωπο, αφού στον στίχο Α΄ 627 μιλά ο ποιητής, ενώ στον στίχο Α΄ 942 
μιλά η Αρετούσα: 

Tο λαγουτάρη ανεζητά, του τραγουδιού θυμάται, (Α΄ 627)
και τα τραγούδια κ’ οι σκοποί αξάφνου μ’ επλανέσα· (Α΄ 632)
κι ως θυμηθώ πώς τραγουδεί, μου ’ρχεται λιγωμάρα (Α΄ 636)
το λαγουτάρη ανεζητώ, του τραγουδιού θυμούμαι. (Α΄ 942)

Τα τραγούδια του Ερωτόκριτου ασκούσαν ευεργετική επίδραση στην 
Αρετούσα, η οποία ένιωθε να γαληνεύει η ψυχή και το κορμί της ακούγοντάς 
τα. Γι’ αυτό επιζητά να ακούσει ξανά τον τραγουδιστή και να τον δει. Τελικά, 
με τα τραγούδια επιτυγχάνεται μια άμεση επικοινωνία μεταξύ των δυο νέων: 

Tη νύκταν, όντεν ήκουγα σκοπόν οπού επεθύμου,
θεράπιο κι αναγάλλιασιν ήπαιρνε το κορμί μου· (Α΄ 841-842)
και θέ’ ν’ ακούσω και να δω πώς τραγουδεί για μένα. (Α΄ 850)

Η επικοινωνία των δυο νέων στο ποίημα επιτυγχάνεται ακόμα και με μια 
ζωγραφιά! Η Αρετούσα βρήκε στην κάμαρα του Ερωτόκριτου μια ζωγραφιά 
που την απεικόνιζε. Χωρίς να επικοινωνήσει λεκτικά, εξάγει τα συμπεράσματά 
της. Το πορτρέτο επιβεβαίωσε στην Αρετούσα ότι ο νέος που αγαπά είναι ο 
Ερωτόκριτος, ο οποίος μάλιστα τρέφει αισθήματα γι’ αυτήν: 

Σγουραφιστή ηύρηκεν εκεί κ’ είδεν τη στόρησή τση, (Α΄ 1475)
Eφαίνετό σου και γελά κ’ ήθελε να μιλήσει, (Α΄ 1481) 
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Ένας ακόμη δίαυλος επικοινωνίας που εκφράζει τον πόθο του έρωτα είναι 
ο θερμικός. Στο σύνολο του Α΄ μέρους υπάρχουν στίχοι που αναφέρονται 
στη «φωτιά του έρωτα». Μέσω του διαύλου αυτού διαφαίνεται πώς η 
καρδιά του Ερωτόκριτου σταδιακά άρπαζε φωτιά. Παρά το γεγονός ότι ο 
Ερωτόκριτος αισθάνεται και κατανοεί πως η φλόγα του έρωτα τείνει να τον 
κάψει, δεν κάμπτεται. Αντίθετα, ο έρωτάς του για την Αρετούσα μεγάλωνε 
σταδιακά και αύξανε διαρκώς:

κ’ εμπήκε μέσα στη φωτιάν, κ’ εκέντα μοναχός του. (Α΄ 100)
Tο σιγανό, με τον Kαιρόν, προθυμερόν εγίνη,
κ’ ήβανε ο Έρωτας κρουφά τα ξύλα στο καμίνι. (Α΄ 293-294)
Kαι αγάλια-αγάλια θρέφεται, σαν το καμίνι ανάφτει,
κεντά και καίγει δυνατά, και το κορμί μας βλάφτει. (Α΄ 311-312) 
κι όσο σιμώνου τση φωτιάς, τσι καίγει εκείν’ η βράση. (Α΄ 322)
αξάφτει η βράση τση καρδιάς, η ολπίδα μεγαλώνει, (Α΄ 1105)

Η αναφορά στον απτικό δίαυλο είναι περιορισμένη στο ποίημα καθώς 
εντοπίζεται μόνο σε δυο σκηνές. Η Φροσύνη, την ώρα που συμβουλεύει 
την Αρετούσα, φαίνεται να την κρατά στην αγκαλιά της. Η απτική επαφή 
μεταφέρει ισχυρά συναισθήματα (Σταμάτης, 2015). Το δέσιμο της νένας με 
την Αρετούσα και οι παραινέσεις της συνοδεύονται με μια ζεστή αγκαλιά 
αποκαλύπτοντας τον ισχυρό, συναισθηματικό δεσμό που υπήρχε μεταξύ 
των δυο γυναικών. Η Φροσύνη αισθάνεται σχεδόν μητρική αγάπη και 
προσπαθεί να αποτρέψει την Αρετούσα από τον κοινωνικά «αταίριαστο» 
έρωτα που ένιωθε για τον Ερωτόκριτο. 

Μια αξιοσημείωτη αναφορά στον απτικό δίαυλο εμφανίζεται, επίσης, 
στη σκηνή που ο Πολύδωρος κρατά στην αγκαλιά του τον Ερωτόκριτο 
καθώς ο τελευταίος υποφέρει από έρωτα. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώνει 
αισθήματα συμπόνοιας και συμπαράστασης στον φίλο του, παρόλο που δεν 
συμφωνεί καθόλου με τον έρωτά του για την Αρετούσα.

5. Συμπέρασμα

Ο Ερωτόκριτος είναι ένα έργο που τοποθετείται χρονικά γύρω στα 1600, την 
περίοδο της κρητικής Αναγέννησης. Είναι ένα έμμετρο, ερωτικό μυθιστόρημα 
που χειρίζεται το θέμα του έρωτα αναγεννησιακά. Το έργο έχει τεράστια 
απήχηση και αποτελεί ένα ζωντανό κείμενο για τον σύγχρονο αναγνώστη. Η 
μελέτη του, υπό το πρίσμα του πεδίου της επικοινωνίας, αποκαλύπτει πως οι 
ήρωες του έργου, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν, χρησιμοποιούν 
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κατά κύριο λόγο τη γλώσσα του σώματος, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους 
λεκτικά και μη λεκτικά σήματα, αξιοποιώντας το σύνολο σχεδόν των 
διαύλων διαπροσωπικής επικοινωνίας και κυρίως της μη λεκτικής. Ο 
Κορνάρος βάζει τους ήρωες του Ερωτόκριτου να επικοινωνούν μεταξύ 
τους αξιοποιώντας ολόκληρο σχεδόν το «ρεπερτόριο» της γλώσσας του 
σώματος. Επικοινωνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με τα μάτια, 
ανταλλάσσοντας βλέμματα, με εκφράσεις του προσώπου και κινήσεις του 
σώματος, με το κλάμα και τους αναστεναγμούς, με τη χροιά της φωνής, 
όπως αυτή ακούγεται σε μελωδικά, μουσικά ακούσματα, στα τραγούδια 
και τους στίχους τους. Ακόμα και η ζωγραφιά αποκαλύπτει γεγονότα και 
επικοινωνεί τα ερωτικά συναισθήματα που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στον 
Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. 

Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη του Α΄ μέρους του έργου, ο δίαυλος 
που χρησιμοποιείται συχνότερα, προκειμένου να τονιστεί και να εξελιχθεί 
ο πόθος του ζευγαριού, είναι ο οπτικός. Η βλεμματική επαφή ενισχύει το 
ερωτικό αίσθημα και εκφράζει τα συναισθήματα των δυο ερωτευμένων 
νέων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον ακουστικό δίαυλο επικοινωνίας, 
καθώς η μελωδική φωνή διεγείρει τα ερωτικά αισθήματα των κεντρικών 
ηρώων τόσο του Ερωτόκριτου, ο οποίος κατορθώνει να εκφράσει μουσικά, 
με το τραγούδι, το ερωτικό του πάθος όσο και της Αρετούσας, η οποία 
σαγηνεύεται από την ακρόαση της μουσικής και των στίχων του τραγουδιού, 
το οποίο μιλάει στην ψυχή της. 

Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται μόνο ο απτικός δίαυλος επικοινωνίας, 
ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του ζευγαριού, καθώς 
τα χρηστά ήθη της εποχής απαγόρευαν ρητά οποιαδήποτε μορφή απτικής 
επαφής, οποιουδήποτε αγγίγματος και ειδικότερα μεταξύ ανθρώπων 
διαφορετικής κοινωνικής τάξης. Εξαίρεση αποτελούν, σε δυο περιπτώσεις 
μόνο, οι στοργικοί και παρηγορητικοί εναγκαλισμοί μεταξύ απόλυτα 
οικείων και έμπιστων προσώπων, δηλαδή, ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και 
τον επιστήθιο/αδελφικό του φίλο Πολύδωρο και ανάμεσα στην Αρετούσα 
και την τροφό της νένα-Φροσύνη, η οποία την είχε αναθρέψει, φροντίζοντάς 
την σαν κόρη της. 

6. Περιορισμοί

Στην παρούσα μελέτη υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί καθώς το έργο 
προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο από επικοινωνιακή σκοπιά, από την σκοπιά 
της διαπροσωπικής επικοινωνίας των πρωταγωνιστών του, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία που χρησιμοποιούν. 
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Ωστόσο, η μελέτη της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας δεν αφορά 
σε όλο το κείμενο του Ερωτόκριτου, αλλά μόνο στο Α΄ μέρος του έργου. 
Επομένως, τα συμπεράσματα που προέκυψαν αφορούν μόνο στο μέρος αυτό 
και όχι στο σύνολο του Ερωτόκριτου. Οι πρωτότυποι στίχοι ακολουθούν 
το μονοτονικό σύστημα και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://
erotokritos.users.uth.gr/erotokritos.htm#%CE%95%CE%BD%CF%8C%C
F%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%91 
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Abstract

This paper studies verbal and non-verbal communication as this is captured 
in part A of the narrative poem Erotokritos by Vitsentzos Kornaros which 
is considered one of best of its age. First, the paper presents the basic 
characteristics of the Cretan Renaissance that inspired the author. Then a 
brief reference is made to the genre of the masterpiece and its classification 
as a novel. Within the framework of this study, the focus was placed on 
investigating the content of the verbal communication, as this is identified 
in the dialogues taking place between the main characters-protagonists of 
the romance. Moreover, the discussions between Erotokritos and his trusted 
friend Polidoros as well as between Aretusa and her nurse Frosini are also 
studied. The verbal communication helps understand the characters’ way of 
thinking and leads to conclusions about social perceptions and public morality 
concerning love, which is prevalent in the poem. Finally, reference is made 
to important non-verbal communication channels contained in the text. More 
specifically, important references to the visual, motor, thermal and tactile 
communication channel have been identified. The study shows that non-verbal 
signs express feelings, which are difficult to express in words. As these signs 
contribute to the plot, they describe the interaction between the protagonists 
and disclose their feelings in every scene of the play.
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Διά βίου μάθηση και δυνατότητες εκπαιδευτικής 
επανένταξης ατόμων που κάνουν κατάχρηση ουσιών1

Άννα Τσιμπουκλή

Εισαγωγή

Η έμφαση στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλει-
σμού με όχημα τη Διά βίου μάθηση, αναφέρεται ρητά στους στόχους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Θεματολογικά Δελτία ΕΕ, 2021). Ο κοινωνικός αποκλει-
σμός αποτελεί μία πολυσύνθετη, ανθεκτική στις παρεμβάσεις, αέναη διεργα-
σία, του οποίου η τραγικότητα συχνά αναγνωρίζεται στα κείμενα πολιτικής, 
σε συνδυασμό με τη δυσκολία προσέγγισής του (Tuparevska et.al., 2019). Η 
καταπολέμηση του διά μέσου των στρατηγικών της Διά βίου μάθησης, είναι 
επιθυμητή, ωστόσο δεν φαίνεται να επαρκεί. Στην Ελλάδα, τα χαμηλά ποσο-
στά συμμετοχής του γενικού πληθυσμού σε προγράμματα Διά βίου μάθησης, 
αναδεικνύουν τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Τα εμπόδια συμμετοχής σε 
προγράμματα Διά βίου μάθησης είναι ακόμη μεγαλύτερα όταν στόχος είναι η 
ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

Οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες διαφέρουν ως προς την σύνθεσή τους 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους καθώς περιλαμβάνουν από μέλη μογονεϊκών 
οικογενειών έως πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με διάφορα είδη αναπηρίας, 
φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών, 
ανέργους κλπ. Επιπλέον, ανάμεσα και στα μέλη κάθε ομάδας υπάρχουν σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις. Ορισμένα έχουν περισσότερες πιθανότητες ένταξης 
από άλλα, που μπορεί να βιώνουν ακόμη δυσκολότερες συνθήκες αποκλει-
σμού. Η κοινωνική ιεραρχία αναπαρίσταται και στο εσωτερικό των κοινωνικά 
αποκλεισμένων ομάδων. Υπάρχουν ομάδες περισσότερο αποκλεισμένες από 
άλλες, αλλά και στην ίδια ομάδα υπάρχουν συνθήκες που καθιστούν ορισμένα 
άτομα ή υπό-ομάδες περισσότερο αποκλεισμένα από άλλα. Σε αυτή τη βάση, 
η παρούσα εργασία εστιάζει στην ομάδα των ατόμων που κάνουν κατάχρηση 
ουσιών και διερευνά τις δυνατότητες επανασύνδεσής τους με την εκπαίδευση 
κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής τους πορείας και μέσω της αξιοποίησης 
προγραμμάτων Διά βίου μάθησης.

1  Θερμές ευχαριστίες στον Υπεύθυνο του Τομέα Έρευνας ΚΕΘΕΑ, Δρ. Γεράσιμο 
Παπαναστασάτο, για την πρόσβαση στα αρχειακά και δημογραφικά δεδομένα.
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Κοινωνικός αποκλεισμός και Διά βίου μάθηση

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, ως όρος, αναδείχθηκε στην Γαλλία τη δεκαετία του 
1960. Χρειάστηκαν ωστόσο, είκοσι περίπου έτη και η οικονομική κρίση του 1980, 
για να υιοθετηθεί επίσημα στα κείμενα πολιτικής και στρατηγικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Silver, 1994). Η πολιτική διαβούλευση αναγνώρισε ότι η πρόσβα-
ση των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στα όργανα λήψης των αποφάσεων 
είναι περιορισμένη, όπως και η δυνατότητα παρέμβασής τους σε αποφάσεις που 
ρυθμίζουν την καθημερινότητά τους. Η αναγνώριση του προβλήματος δεν συ-
νοδεύτηκε ωστόσο από συγκεκριμένες στρατηγικές και δράσεις αντιμετώπισης 
του φαινομένου (Daly, 2006· Levitas et al., 2007· Marlier et.al., 2007). Η παρα-
δοσιακή ευρωπαϊκή πολιτική, έδωσε έμφαση κυρίως στην οικονομική διάστα-
ση του προβλήματος, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ένταξη στην 
αγορά εργασίας, που θεωρήθηκε ως η καλύτερη στρατηγική και η μεγαλύτερη 
ασφάλεια απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό (Silver, 2007). 

Η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού αναδεί-
χθηκε περαιτέρω στην Συνθήκη της Λισαβώνας (Daly, 2012), με αποτέλεσμα 
το έτος 2010 να αφιερωθεί στη μείωση των συνθηκών του αποκλεισμού. Πα-
ράλληλα, τέθηκε ως βασική προτεραιότητα μέχρι το 2020, η άρση των συνθη-
κών φτώχειας και περιθωριοποίησης για 20.000.000 άτομα (Copeland & Daly, 
2012). Το σχετικά φιλόδοξο εγχείρημα της μείωσης της φτώχειας και της πε-
ριθωριοποίησης για 20.000.000 άτομα, δεδομένης της οικονομικής και εν συ-
νεχεία της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19, μάλλον δεν επε-
τεύχθη. Στην Ευρώπη, το 2020 το 21,7% των πολιτών κινδύνευε από φτώχεια, 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα άγγιξαν το 45,6% (Eurostat, 2020).

Ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν σχετίζεται μόνο με τη φτώχεια. Είναι πολύ 
πιο σύνθετος, περιλαμβάνει ζητήματα υπο-εκπαίδευσης αλλά και σωματικής 
και ψυχικής υγείας, που χρήζουν αντιμετώπισης. Ο αριθμός των ατόμων και 
των ομάδων, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής έντα-
ξης, είτε λόγω φτώχειας και έλλειψης ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
Διά βίου μάθησης, είτε λόγω διαφόρων μορφών διακρίσεων και ζητημάτων 
σωματικής και ψυχικής υγείας, παραμένει υψηλός. Ο ραγδαίος ψηφιακός με-
τασχηματισμός, διεύρυνε το κοινωνικό χάσμα και έθεσε επί τάπητος το νέο 
ζήτημα του ‘διπλού’, ψηφιακού και κοινωνικού, αποκλεισμού (Τσιμπουκλή, 
2020). Επιβεβαιώθηκε έτσι το μοντέλο της Δυστοπίας (Cullen, et.al, 2007), 
που υποστηρίζει ότι ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός θα γεννήσει ψη-
φιακό χάσμα, όπως φαίνεται από πρόσφατη σχετική έκθεση που αναγνωρίζει 
ότι το 40% των ενηλίκων στην Ευρώπη κινδυνεύει από ψηφιακό αποκλεισμό 
(EACEA, 2021).
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Σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί στην μετά-
πανδημική εποχή, με την επικείμενη έλευση μίας μεγάλης ενεργειακής κρίσης 
και τις όποιες συνέπειες αυτής, η διεξαγωγή προγραμμάτων Διά βίου μάθησης 
είναι απολύτως απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή. Τα προγράμματα Διά 
βίου μάθησης, πέρα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων που κυρίως επιζητά η 
νέα αγορά εργασίας, χρειάζεται να δώσουν έμφαση στην προσωπική ανάπτυ-
ξη και στην ψυχική ευημερία. 

Η απόφαση της UNESCO για αντικατάσταση του όρου Διά βίου Εκπαίδευση 
από τον όρο Διά βίου μάθηση, δεν είναι τυχαία. Έχει ως στόχο να αναδείξει μία 
ολιστική και ανθρωπιστική προσέγγιση στη μάθηση σε κάθε τομέα της ζωής 
(Akther, 2020), από την προσχολική ηλικία έως και μετά την συνταξιοδότη-
ση. Η πρόσφατη μάλιστα δέσμευσή της να αναγνωριστεί η Διά βίου μάθηση 
ως νέο ανθρώπινο δικαίωμα (UNESCO, 2020), είναι πρωταρχικής σημασίας. 
Σηματοδοτεί, αφενός την απεξάρτησή της Διά βίου μάθησης από την αποκλει-
στική διασύνδεση με την αγορά εργασίας και αφετέρου, την προτεραιότητα 
στην ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων και ομάδων. 

Μία από τις πλέον αποκλεισμένες ομάδες από την κοινωνική, εργασιακή 
και εκπαιδευτική ένταξη, είναι η ομάδα των ατόμων που κάνουν κατάχρηση 
ουσιών. Η ομάδα αυτή συγκαταλέγεται στις πλέον υπο-εκπαιδευμένες ομά-
δες του πληθυσμού, καθώς από την έναρξη της χρήσης ουσιών στην εφηβεία, 
έχει βιώσει την απόρριψη εκτός των άλλων και από το τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, το οποίο δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να διαχειριστεί 
ζητήματα χρήσης και παραβατικότητας εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και χρήση ουσιών

Η ομάδα των ατόμων που κάνουν κατάχρηση παράνομων ψυχοτρόπων ουσι-
ών, και ιδιαίτερα ενδοφλέβια χρήση, αποτελεί μία μεγάλη πληθυσμιακή ομά-
δα, από τις πλέον υπό-εκπαιδευμένες ομάδες του πληθυσμού μαζί με τους φυ-
λακισμένους (EMCDDA, 2021). Οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει πρόω-
ρα το σχολείο, στη διάρκεια του γυμνασίου ή στις πρώτες τάξεις του Λυκείου 
(Silins et.al., 2015· Towsend et.al., 2007· Armstrong, 2007· Fuller, et.al., 2005). 

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου εμφανίζεται και στην Ελλάδα. Η δι-
αχρονική μελέτη του ΚΕΘΕΑ δείχνει ότι, τουλάχιστον το 16,30% αυτών δεν 
έχει ολοκληρώσει το γυμνάσιο και τουλάχιστον το 40,70%, το Λυκείου (Γρά-
φημα 1). Τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι συνεπώς τε-
τραπλάσια ή/και δεκαπλάσια του ποσοστού σχολικής διαρροής του γενικού 
πληθυσμού, που είναι χαμηλότερο του 5% (Eurostat, 2021). Τα ποσοστά πρό-
ωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περίοδο της ανάλυσης (2001-2020) 
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κυμαίνονται μεταξύ του 57,0% και 73,6%. Περισσότερα από τα μισά άτομα, 
σχεδόν τρία στα τέσσερα, έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο στην ηλι-
κία των 13-14 ετών, ηλικία στην οποία εντοπίζεται και η έναρξη της χρήσης 
παράνομων ουσιών. 

Γράφημα 1: Διακοπή του Σχολείου (Πηγή: Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ.)

Η ηλικία διακοπής του σχολείου συμπίπτει συνεπώς με την ηλικία έναρξης 
της χρήσης ουσιών όπως διαφαίνεται από την διαχρονική μελέτη του ΚΕΘΕΑ 
(Γράφημα 2). Η σχέση δεν είναι απαραίτητα γραμμική και αιτιακή. Η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου είναι μία σταδιακή διεργασία, που περιλαμβάνει 
ματαιώσεις, συνεχείς αποτυχίες και δυσκολίες κοινωνικοποίησης στο σχολι-
κό περιβάλλον από τα πρώιμα χρόνια της σχολικής ζωής. Αναδεικνύει δε, την 
ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων πρόληψης της σχολικής διαρροής και της 
χρήσης ουσιών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Σμυρνάκη, 2017). 
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Γράφημα 2: Μέση ηλικία διακοπής σχολείου και έναρξης χρήσης
(Πηγή: Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ, Διαχρονική μελέτη 2001-2021).

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, αποτελεί μία επιπλέον τραυματική 
εμπειρία συνολικής απόρριψης του ατόμου, η οποία συμβαίνει στη διάρκεια 
των παιδικών και εφηβικών χρόνων. Η αποκατάσταση μίας ελάχιστης σχέσης 
εμπιστοσύνης με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μακρόχρονη αλλά μπορεί να 
συμβεί στο πλαίσιο της θεραπείας. Η ανάλυση, από το αρχειακό υλικό του ΚΕ-
ΘΕΑ, βιογραφιών 110 ατόμων (80 άντρες, 30 γυναίκες), ηλικίας 16-45 ετών, 
που έκαναν κατάχρηση ουσιών και ήταν ενταγμένοι σε θεραπευτικό πρόγραμ-
μα, αναδεικνύει μεταξύ άλλων ζητημάτων, τη διαταραγμένη σχέση με την εκ-
παίδευση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα, η σχέση αυτή είναι διαταραγμένη:

«….Πήγαινα Δημοτικό και εκεί άρχισα τα πρώτα δύσκολα βήματα. Ήμουνα 
πολύ άτακτος στο σχολείο και ήθελα να δείχνω ο πιο μάγκας του σχολείου και 
ο ξεχωριστός…..Στα μαθήματα δεν τα πήγαινα καλά ….. «. 

«…στα 15 είχαν αρχίσει τα πρώτα κρούσματα αναρχισμού μέσα μου, στο 
σχολείο συνέχεια κοπάνες, στο σπίτι ήθελα ανεξαρτητοποίηση, στις παρέες είχα 
μπλέξει με όλο τον υπόκοσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ο κόσμος 
που έκανα παρέα ήταν όλοι μεγαλύτεροι από εμένα..»,
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 «..μόλις άρχισε το σχολείο, παρουσιάστηκε και πρόβλημα τραυλισμού, κάτι 
το οποίο δεν είχα πριν πάω σχολείο, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα….»,

«Το σχολείο ήταν αρκετά αυστηρό και εγώ με την παρέα μου μέσα στην τάξη 
οι χειρότεροι και οι πιο αντιδραστικοί μαθητές. Στο σχολείο αδιαφορούσα επι-
δεικτικά για τα μαθήματα».

 
«Στο σχολείο ήμουν ο καπετάν φασαρίας. Καλός μαθητής δεν ήμουν γιατί 

δεν μου άρεσε να διαβάζω. Ίσως και επειδή δεν έμαθα ποτέ».

«Οι καθηγητές έφταναν πολλές φορές στο αμήν μαζί μου και αρκετές ήταν οι 
φορές που βρισκόμουν έξω από τη τάξη με αυτά που έκανα. Είχα πάρει δύο φο-
ρές αποβολή, είχα γραφτεί αρκετές φορές στο ποινολόγιο του σχολείο και όποτε 
ερχόταν η μάνα μου για να ρωτήσει για τη πορεία μου της έλεγαν συνεχώς για 
τη συμπεριφορά μου».

 
«Στην πέμπτη δημοτικού η συμπεριφορά μου έγινε ακόμη πιο παράξενη. Με 

τους συμμαθητές μου δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση, μόνο με το κορίτσι που 
έκανα παρέα από την πρώτη δημοτικού »

 
«Άρχισα σιγά σιγά να απομακρύνομαι από τα παιδιά του σχολείου και να μην 

παίζω μαζί τους. Άρχισαν τα παιδιά να με κοροϊδεύουν …Πήγαινα στο σχολείο 
και δεν ήθελα να παίξω με τα παιδιά, δεν ήθελα να παρακολουθώ μάθημα»

 
«…παιδιά στο σχολείο ότι εσύ είσαι διαφορετική από εμάς, ότι η οικογένειά 

σου είναι διαλυμένη και οι γονείς σου δεν ζουν μαζί. Αισθανόμουν πάρα πολύ 
άσχημα και νόμιζα αυτό που μου λέγανε τα παιδιά –πως ήμουν διαφορετική- 
ήταν στ’ αλήθεια έτσι.»

«Ήρθε και η πρώτη μου μέρα στο σχολείο. Έχω φτάσει ήδη απ’έξω και ξαφ-
νικά βάζω τα κλάματα και να μη θέλω να μπω μέσα με τίποτα…Όλα τα παι-
διά στην τάξη μου με κορόιδευαν και με πείραζαν και εγώ συνέχεια έκλαιγα και 
ήθελα να φύγω».

 
«Ήθελα να πάω σχολείο πάλι και πήγα…με πρόσβαλλε η δασκάλα μπροστά 

στα παιδιά της τάξης μου… τα παράτησα. Με πείραξε ο τρόπος της.»

«…και παρόλο που ήμουν ήσυχο παιδί και δεν έκανα κάτι, η δασκάλα με έβα-
ζε τιμωρία με το παραμικρό. Τη μισούσα, το νηπιαγωγείο περισσότερο.»
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«Από το σχολείο που ήμουν άρχισα να κάνω παρέες με παιδιά που έπαιρναν 
ναρκωτικά. Χασίς, χάπια.»

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετά από τα προβλήματα αρχί-

ζουν κατά τη διάρκεια του δημοτικού, είτε είναι μαθησιακά, είτε συμπεριφο-
ράς και δυσκολίας δημιουργίας σχέσεων με τους άλλους. Τα εμπόδια επανα-
σύνδεσης με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνονται εύκολα κατανοητά. Η 
ελπίδα επανασύνδεσης ανακτάται όταν τα ίδια τα άτομα, με προσωπική τους 
απόφαση, ενταχθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Στην περίπτωση αυτή, συ-
νειδητοποιείται η χρονική επιμονή του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλει-
σμού και η ανάγκη διορθωτικής παρέμβασης καθώς, πέραν των αρνητικών 
εμπειριών, έχουν μεσολαβήσει ήδη περί τα δέκα έτη αποκοπής (Γράφημα 3), 
από οποιαδήποτε εκπαιδευτική και κοινωνική δομή. Η μέση ηλικία διακοπής 
του σχολείου ορίζεται στα 15,3 έτη και η μέση ηλικία ένταξης στη θεραπεία 
στα 24,4 έτη. Στη διάρκεια αυτών των δέκα ετών, οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
που έχουν αποκτηθεί από την συμμετοχή στην εκπαίδευση, έχουν μείνει στην 
καλύτερη περίπτωση αναξιοποίητες ή έχουν αντικατασταθεί από άλλες που 
οδηγούν στην παραβατικότητα. Συνυφασμένες συνεπώς με το χαμηλό εκπαι-
δευτικό επίπεδο είναι και οι χαμηλές ή στρεβλές δεξιότητες, που περιορίζουν 
τις δυνατότητες άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνεπώς εμφανίζονται 
όλα τα κεντρικά χαρακτηριστικά του αποκλεισμού, που αφορούν: α) τον πο-
λυδιάστατο χαρακτήρα των αποστερήσεων, β) την χρονική επιμονή και γ) την 
αντίσταση σε «παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές».

Γράφημα 3: Μέση ηλικία διακοπής σχολείου και μέση ηλικία ένταξης 
σε θεραπεία (Πηγή: Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ, Διαχρονική Μελέτη).
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H επανασύνδεση με οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευση καθίσταται απαραί-
τητη συνθήκη για την ελπίδα κοινωνικής ένταξης. Η συμμετοχή σε προγράμ-
ματα και δράσεις Διά βίου μάθησης ενισχύει τη δυνατότητα επανασύνδεσης 
ακόμη και με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς παρέχονται ευκαιρίες 
για κατ’οίκον διδασκαλία, εγγραφή στο Λύκειο, συμμετοχή σε δράσεις επαγ-
γελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, ακόμη και η ένταξη στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις (ΚΕ-
ΘΕΑ, 2019). Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει ότι η συμμετοχή στα προγράμματα 
Διά βίου μάθησης συνεισφέρει στη μείωση των πιθανοτήτων υποτροπής στη 
χρήση παράνομων ουσιών και την παραβατικότητα, αλλά και στην αύξηση 
των ευκαιριών εργασιακής ένταξης. Ωστόσο, η αναγνώριση της απώλειας του 
χρόνου και των δεξιοτήτων και κυρίως η συνειδητοποίηση ότι οι παρεμβάσεις 
αφορούν πλέον ενήλικο πληθυσμό, που φέρει τα τραύματα της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας (Fellitti, et.al., 1988), έχουν βαρύνουσα σημασία για την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Διά βίου μάθηση και θεραπευτική παρέμβαση

Η προσπάθεια για συμμετοχή των ενηλίκων στην Διά βίου μάθηση, αποτελεί 
κεντρικό Ευρωπαϊκό στόχο. Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι ποσοστό αντίστοιχο του 
15% των ενηλίκων να συμμετέχει σε κάποιο είδος μαθησιακής διεργασίας, με 
απώτερο στόχο έως το 2030 το 60% αυτών να συμμετέχουν σε προγράμματα 
Διά βίου μάθησης. 

Ο μέσος όρος συμμετοχής σε προγράμματα Διά βίου μάθησης στην Ευ-
ρώπη, ατόμων ηλικίας 25-64 ετών, αγγίζει σήμερα το 11,5%, ενώ σε ορισμέ-
νες χώρες, όπως η Σουηδία και η Φιλανδία, φτάνει στο 34.7% και στο 30.5% 
αντιστοίχως (EAEA, 2019). Η Ελλάδα, παραμένει παραδοσιακά στην προτε-
λευταία θέση, ακολουθούμενη από την Βουλγαρία, που βρίσκεται στο 1.8% 
(Eurostat, 2021). Συνεπώς, σταθερά και διαχρονικά, η χώρα μας αντιστέκεται 
στα προγράμματα Διά βίου μάθησης καθώς μόλις το 3,9% των ενηλίκων, ηλι-
κίας 25-64 ετών, συμμετέχει σε αυτά (Παϊζης και συν., 2020). Άρα ο στόχος 
του 15%, φαντάζει μακρινός και του 60% ανέφικτος.

Οι λόγοι και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη Διά βίου μάθηση 
έχουν αναλυθεί, εδώ και μία δεκαετία (Καραλής, 2013). Η μειωμένη συμμε-
τοχή των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σχετίζεται με τις δομικές ανισότητες, 
που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης σε προγράμματα που αφο-
ρούν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική ανάπτυξη. Ο κίνδυνος 
γκετοποίησης και στιγματισμού και η μεταβίβαση του προβλήματος στα ίδια 
τα άτομα, οδηγούν στην αποφυγή αναγνώρισης των κοινωνικών συνθηκών 
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(Levitas, 1998) που παράγουν τις δομικές ανισότητες (Gough, Eisenschitz, και 
McCulloch, 2006) και λειτουργούν ώστε να αποφεύγεται η ανάδειξη του φαι-
νομένου. Έτσι, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα άτομα 
που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Διά βίου μάθησης φαίνεται να είναι και 
αυτά που τις χρειάζονται λιγότερο.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι πιθανότητες αξιοποίησης των δυνατο-
τήτων που παρέχει η Διά βίου μάθηση από τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομά-
δες, είναι πολύ περιορισμένες. Ειδικά για την ομάδα των ατόμων που κάνουν 
κατάχρηση ουσιών, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η έναρξη της χρή-
σης παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών, η έλλειψη δεξιοτήτων γραφής και ανά-
γνωσης, η διάρρηξη των κοινωνικών δεσμών στα κρίσιμα χρόνια της πρώιμης 
εφηβείας, συνδέονται με την κοινωνική περιθωριοποίηση στην ενήλικη ζωή. 
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διορθωτικών παρεμβάσεων, όταν το άτομο 
έρθει σε επαφή με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης. 

Ο συνδυασμός της θεραπείας με δράσεις Διά βίου μάθησης δίνουν τη δυ-
νατότητα δικτύωσης και επανασύνδεσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη 
και με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (Παπαδή, 2012), κυρίως μέσα από 
την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης που στο παρελθόν είχαν διαρραγεί 
και από τα δύο μέρη. 

Έμφαση δίνεται στην αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφοράς. 
Οι μαθησιακές δράσεις έχουν σκοπό να βοηθήσουν το άτομο να αντιμετωπί-
σει τις προσωπικές καταστάσεις ζωής και η εκπαιδευτική σχέση αποκτά βα-
ρύνουσα σημασία, αντίστοιχη της θεραπευτικής σχέσης. Η έμφαση μετατο-
πίζεται από την απόκτηση γνώσεων, στον μετασχηματισμό δυσλειτουργικών 
στάσεων και παραδοχών. 

Η λειτουργία των προγραμμάτων Διά βίου μάθησης στηρίζεται στην προ-
σωπο-κεντρική προσέγγιση, στην ενεργή συμμετοχή στην επίλυση προβλη-
μάτων, στην καλλιέργεια ενός «διευκολυντικού» (Winnicott, 1984) περιβάλ-
λοντος μάθησης, στην επεξεργασία προσωπικών εμπειριών και καταστάσεων 
ζωής, στην κατανόηση των εμποδίων συμμετοχής και στην κατανόηση της 
σημασίας των σχέσεων με τους εκπαιδευτές και τους συν-εκπαιδευόμενους 
(Raemdonck και συν., 2006).

Η ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων ζωής, η ανάπτυξη σχέσεων με τον εαυ-
τό, το περιβάλλον και τους άλλους, είναι αποτέλεσμα της διασύνδεσης της θε-
ραπείας με τα προγράμματα Διά βίου μάθησης. Για την εξυπηρέτηση αυτού 
του σκοπού, το ΚΕΘΕΑ έχει δημιουργήσει τέσσερα «Μεταβατικά Σχολεία» 
στο πλαίσιο θεραπευτικών δομών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα 
και το Ηράκλειο Κρήτης. Ο όρος «Μεταβατικά» δεν είναι τυχαίος. Στηρίζεται 
στη μεταβατική προσέγγιση στην αλλαγή (Bridger, 1987) και στην ανάγκη δη-
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μιουργίας ενός «ασφαλούς» περιβάλλοντος, όπου η αλλαγή της προηγούμενης 
«ταυτότητας» και του στίγματος που φέρει, είναι εφικτή, μέσα από τη διερεύνη-
ση των ασυνείδητων και σύνθετων ζητημάτων που προβληματίζουν στο άτομο. 

Σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον, η επαναπροσέγγιση της μάθησης, μέσα 
από προγράμματα μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, που εστιάζουν στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων και στην αλλαγή των δυσλειτουργικών στάσεων, 
συμβαίνει με την αξιοποίηση της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου, των 
εικαστικών και των παραστατικών τεχνών και οδηγεί στην επανασύνδεση με 
το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα μέλη επανακτούν ή ίσως για πρώτη φορά απο-
κτούν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Αρκετοί επιτυγχάνουν να αποκτήσουν, 
ως ενήλικες πλέον, απολυτήριο γυμνασίου και Λυκείου ή και να εισαχθούν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΚΕΘΕΑ, 2019). Παράλληλα, η συνεργασία και 
η δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινότητας, αθλητικούς και καλλιτεχνικούς 
συλλόγους, θεατρικές στέγες, μουσεία, εκδοτικούς οίκους προάγουν την επα-
νασύνδεση της σχέσης με την κοινωνία και την ελπίδα για κοινωνική ένταξη.

Η επιτυχία των προγραμμάτων στηρίζεται στην θέση του δικαιώματος στη 
‘δεύτερη ευκαιρία’, δηλαδή σε μία ανθρωπιστική αντίληψη, που αντιμετωπί-
ζει στην πράξη τη Διά βίου μάθηση ως ανθρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με τις 
επιταγές της UNESCO. Παράλληλα, αξιοποιεί και τους τέσσερις βασικούς πυ-
λώνες της Διά βίου μάθησης, που περιλαμβάνουν: α) τη αύξηση των βασικών 
δεξιοτήτων, ώστε να ανακτηθεί ο αυτό-έλεγχος και η αυτό-εκτίμηση και να 
είναι σε θέση το άτομο να ανταποκριθεί στα καθημερινά προβλήματα και να 
οργανώσει τον τρόπο ζωής στο περιβάλλον του, β) την αύξηση της ασφάλειας 
και της υιοθέτησης ενός νέου τρόπου ζωής που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο 
να κάνει ασφαλείς επιλογές, γ) την ενεργή συμμετοχή σε δράσεις δημιουργίας 
σχέσεων με το περιβάλλον και την κοινωνία και δ) την ανάπτυξη ουσιαστικών 
δεσμών και σχέσεων με άλλους. 

Έμφαση δίνεται σε βιωματικές εκπαιδευτικές μεθόδους που προάγουν την 
αλληλεπίδραση και την συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευόμενων στην συν-
διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και του περιεχομένου της μάθη-
σης. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι και η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης 
της θεραπείας, δηλαδή, η πρόληψη της επανεμφάνισης της ίδιας δυσλειτουρ-
γικής συμπεριφοράς που το άτομο είχε υιοθετήσει στην περίοδο της εφηβείας. 
Η πρόωρη εγκατάλειψη, αρχικά της εκπαίδευσης, στην εφηβεία και της θε-
ραπείας, στην ενήλικη ζωή, αποτελεί συνέχεια μίας πορείας ματαιώσεων και 
απώλειας της εμπιστοσύνης, τόσο απέναντι στις παραδοσιακές δομές όσο και 
στον ίδιο τον εαυτό. 

Η πρόωρη εγκατάλειψη και στις δύο περιπτώσεις συνδέεται με την εσωτερι-
κή αμφιθυμία, τις πιέσεις που ασκούνται από το εξωτερικό περιβάλλον και με 
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άλλους, ιδιαίτερους κάθε φορά και συχνά απρόβλεπτους, παράγοντες. Ωστό-
σο, αντικατοπτρίζει και τα φαινόμενα «από-προσωποποίησης» που μπορεί να 
εμφανίζονται ως μηχανισμός άμυνας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, απέναντι στο συνεχές άγχος, που βιώνουν οι εκπαιδευτές όταν έρχονται 
αντιμέτωποι με δυσλειτουργικές συμπεριφορές. 

Η αδυναμία καλλιέργειας ουσιαστικής σχέσης, δηλαδή η απλή διαχείριση 
των εκπαιδευόμενων/θεραπευόμενων ως περιστατικά, εν ολίγοις, η μη-σχέση, 
ενισχύει την απόφαση, αρχικά του εφήβου και στην συνέχεια του ενήλικα, 
για πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαιδευτικής και θεραπευτικής προσπάθειας. 

Οι προσδοκίες του εκπαιδευτή, για την πορεία του εκπαιδευόμενου, απο-
κτούν βαρύνουσα σημασία, επηρεάζοντας καθοριστικά την εκπαιδευτική και 
θεραπευτική πορεία. Η δυναμική της ομάδας των εκπαιδευτών επιδρά άμεσα 
στη δυναμική της ομάδας των εκπαιδευόμενων (Kennard, 1993). Η επιθυμία 
για γνώση και αλλαγή των δυσλειτουργικών σχέσεων αποκτά νόημα εντός του 
πλαισίου των διαπροσωπικών σχέσεων, που αναπτύσσονται μέσα από τη βιω-
ματική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε ομάδες (Hawkins, 1979), όπου 
εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές αντιμετωπίζονται ισότιμα (Jones, 1978). Ο βι-
ωματικός εξάλλου τρόπος μάθησης υιοθετείται από το σύνολο των θεραπευτι-
κών προσεγγίσεων (Re & Termini, 1998; Deitch & Carleton, 1996), τις μελέτες 
των μικρών ομάδων, τα κοινωνικά συστήματα και τα συστήματα οργανισμών 
(Kennard, 1993· Pines, 1999), τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Jones, 1984· 
Deitch & Solit, 1993) και τον υπαρξισμό (Broekaert & Van der Straeten, 1998). 

Η σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου, θεωρείται καθοριστική για την ποι-
ότητα της εκπαιδευτικής συνάντησης (Matarazzo & Patterson, 1986· Re & 
Termini, 1998). Η εκπαίδευση στο θεραπευτικό πλαίσιο δίνει την ευκαιρία 
στους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τις προ-
καταλήψεις τους μέσα από την έκθεση σε ένα περιβάλλον συνεχούς συν-διαλ-
λαγής με τους άλλους, με στόχο τη διερεύνηση και βαθύτερη κατανόηση του 
εαυτού (Matarazzo & Patterson, 1986· Kennard, 1979· Barber, 1999· Brunori 
& Raggi, 2000). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η οικοδόμηση μίας σχέσης 
εμπιστοσύνης, η επούλωση των τραυματικών βιωμάτων του παρελθόντος, η 
δυνατότητα εκπαιδευτικής επανασύνδεσης και οράματος, η αύξηση συμμετο-
χής των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη Διά βίου μάθηση και κυρίως η επι-
κράτησή της ως νέο ανθρώπινο δικαίωμα.

Συμπεράσματα-προτάσεις

Οι μελέτες στο χώρο των εξαρτήσεων δείχνουν ότι υπάρχει συνάφεια ανάμε-
σα στην «διακοπή» από το σχολείο και την έναρξη της χρήσης ουσιών, ενώ 
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επιβεβαιώνουν ότι έφηβοι που διακόπτουν πρόωρα το σχολείο είναι πιθανόν 
να εμπλακούν με τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα. Οι δυνατότητες 
επανασύνδεσης με την εκπαίδευση προσφέρονται διά μέσου της Διά βίου μά-
θησης, εάν και εφόσον, τα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών λάβουν την 
απόφαση να προσεγγίσουν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης. Η επανα-
σύνδεση με τη θεραπεία οδηγεί και στη συνειδητοποίηση των σοβαρών μορ-
φωτικών και άλλων ελλείψεων που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν ως 
ενήλικες. Η λειτουργία προγραμμάτων Διά βίου μάθησης εντός των θεραπευ-
τικών δομών ενισχύει την προσπάθεια για κοινωνική ένταξη και επανασύνδε-
ση με το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Με δεδομένες τις σοβαρές μορφωτικές ελλείψεις αλλά κυρίως την ανάγκη 
για επεξεργασία των αρνητικών βιωμάτων της σχολικής αποτυχίας και την 
καλλιέργεια μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης, τα προγράμματα Διά βίου μάθη-
σης, χρειάζεται να προσφέρονται σε συνδυασμό με προγράμματα θεραπείας 
όπου η ψυχο-κοινωνική στήριξη είναι σταθερή. Παράλληλα, οι δυνατότητες 
δικτύωσης με το κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως η εκπαίδευση και εποπτεία 
των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τις δικές τους 
δυσλειτουργικές παραδοχές, τα όρια και τις δυνατότητες του ρόλου τους, αλλά 
και να καλλιεργούν στο πλαίσιο ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, σχέσεις εμπι-
στοσύνης, είναι σημαντικές. 

Οι ίδιες συνθήκες είναι απαραίτητο να προσφέρονται διά μέσου των προ-
γραμμάτων Διά βίου μάθησης σε οποιαδήποτε κοινωνικά αποκλεισμένη ομά-
δας. Η επίτευξη των στόχων και των στρατηγικών είναι εφικτή εφόσον λαμ-
βάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας και τις συνθήκες απο-
κλεισμού που βιώνει. Η επένδυση στην συνεχή εκπαίδευση και εποπτεία των 
εκπαιδευτών, ιδιαίτερα σε θέματα αλλαγής στάσεων και παραδοχών και αξιο-
ποίησης βιωματικών μεθόδων μάθησης, είναι επίσης το ζητούμενο. Με αυτά 
τα δεδομένα, η επανασύνδεση με την εκπαίδευση και η επίτευξη των φιλόδο-
ξων στόχων προσέγγισης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και άρσης του απο-
κλεισμού, διά μέσου της Διά βίου μάθησης, μπορεί να συμβεί.

Η πολυδιάστατη φύση του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτεί παρεμβάσεις 
σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος μεί-
ωσης του αποκλεισμού, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο θα δοθεί μέσα 
από τα προγράμματα Διά βίου μάθησης, η δυνατότητα απόκτησης νοήματος, 
η ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στη διαδικασία επίλυσης των 
προβλημάτων, η δυνατότητα συν-διαμόρφωσης του περιεχομένου της εκπαί-
δευσης και η ενδυνάμωση και συν-δημιουργία των συνθηκών ζωής σε ατομι-
κό και κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα, προϋποθέτει μία βαθιά ανθρωπιστική 
προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει διαχειριστικά και αριθμητικά την αύξηση 
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της συμμετοχής των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στη Διά βίου μάθηση. 
Αντίθετα στηρίζει στην πράξη την πεποίθηση ότι η Διά βίου μάθηση αποτελεί 
νέο ανθρώπινο δικαίωμα.
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Abstract

Social exclusion is a complex process. Tackling social exclusion through 
Lifelong learning is often an unattainable goal. Lifting the conditions of exclusion 
through Lifelong learning programmes, requires an understanding of the special 
features and characteristics that each group holds. The current paper focuses 
on the people who abuse drugs and explores the possibilities of reconnecting 
them with education, through Lifelong learning programmes. School dropout 
is related with early onset of substance use and social exclusion. For those who 
seek drug free treatment, reconnecting with education and learning is plausible. 
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However, it requires experiential learning methods, a facilitating environment, 
and the development of a trusting relationship between trainers and trainees. In 
this way, it is possible to increase participation in Lifelong learning programmes, 
to create meaning in education and to achieve UNESCO’s goal of Lifelong 
learning as a new human right.

Key-words: Lifelong learning, social exclusion, drug abuse, education
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Η εκπαιδευτική αναφορικότητα της θεωρίας 
της επικοινωνίας του Dell Hymes και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού

Αλέξανδρος Φωτείνης

Εισαγωγή

Η επικοινωνία δεν πραγματώνεται ποτέ στο κενό, αλλά συντελείται μόνο μέσα 
στην κοινωνία, σε οργανωμένες κοινωνικές σχέσεις που επηρεάζουν τη γλώσ-
σα και δίνουν νόημα στα μηνύματα. Η γλώσσα είναι μέρος της κοινωνικής επι-
κοινωνιακής συμπεριφοράς και δεν έχει νόημα έξω από το εκάστοτε κοινωνικό 
πλαίσιο. Η τεχνική γνώση του γλωσσικού κώδικα αποτελεί μόνο ένα μικρό μέ-
ρος της δυνατότητας για λεκτική επικοινωνία, χωρίς να καθίσταται αρκετή για 
τη δημιουργία και την πρόσληψη του νοήματος. Η αποστήθιση ενός λεξικού 
μιας γλώσσας, λόγου χάρη, πολύ λίγο θα βοηθούσε τον γνώστη να καταλάβει 
ακόμη και τον πιο απλό διάλογο μεταξύ δύο ομιλητών (Φραγκουδάκη, 1999: 
37, 43). Οι άνθρωποι κατά τη μάθηση της ομιλίας δεν μαθαίνουμε απλά να μι-
λάμε, αλλά, μαθαίνουμε να μιλάμε υπό την έννοια της επικοινωνίας. Δηλαδή, 
μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε με εκείνους τους τρόπους που είναι κατάλλη-
λοι για την ομάδα μέσα στην οποία συντελείται η συγκεκριμένη μάθηση της 
ομιλίας (γλωσσική κοινωνικοποίηση). Αυτοί οι τρόποι ομιλίας διαφέρουν από 
ομάδα σε ομάδα με αποτέλεσμα, καθώς κινούμαστε από τη μια ομάδα στην 
άλλη ή από τη μια γλώσσα στην άλλη, να πρέπει να μάθουμε κάθε φορά τους 
νέους τρόπους ομιλίας, εάν θέλουμε να ενταχθούμε στην νέα ομάδα ή να χρη-
σιμοποιήσουμε τη νέα γλώσσα κατάλληλα. Η «επικοινωνιακή ικανότητα, συνε-
πώς, εμφανίζεται να αποτελεί το βασικό συστατικό της κοινωνικής ικανότητας» 
(Wardhaugh, 2006: 251· Wardhaugh & Fuller, 2015: 231).

Η θεωρία του Dell Hymes για την επικοινωνία

Κατά τον Dell Hathaway Hymes (1927-2009), Αμερικανό γλωσσολόγο, κοινω-
νιογλωσσολόγο, ανθρωπολόγο, λαογράφο και δημιουργό θεμελιωδών επιστη-
μονικών πυλώνων συγκριτικής και εθνογραφικής μελέτης της χρήσης γλώσ-
σας, η ποικιλομορφία της ομιλίας τόσο μέσα στην κοινότητα όσο στο ίδιο το 
άτομο εμφανίζεται ως πρόβλημα σε πολλούς τομείς της ζωής, όπως είναι η 
εκπαίδευση, η εθνική ανάπτυξη και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Έτσι, όταν 
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οι ενδιαφερόμενοι για τέτοια προβλήματα αναζητούν την αρωγή των Επιστη-
μών περιμένοντας να βρουν ένα σώμα συστηματικής γνώσης και θεωρίας, τότε 
συχνά πρέπει να μένουν απογοητευμένοι, διότι πολλές φορές η πρακτική ανη-
συχία ξεπερνά την επιστημονική ικανότητα (Hymes, 1967: 8).

Μια ευρέως διαδεδομένη ερευνητική προσέγγιση στην έρευνα των κανό-
νων, των πολιτισμικών προτύπων και των κοινωνικών αξιών που συνδέονται 
με τη χρήση της γλώσσας είναι η εθνογραφική. Η εθνογραφική έρευνα πραγ-
ματοποιείται, γενικά, μέσω της παρατήρησης των συμμετεχόντων υποκειμέ-
νων στο οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο κοινωνικό πλαίσιο (Wardhaugh & Fuller, 
2015: 227). Οι ‘εθνογραφίες’ στηρίζονται σε «από πρώτο χέρι» παρατηρήσεις 
της συμπεριφοράς μιας ομάδας ανθρώπων στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι 
ερευνητές αναφέρουν τι βλέπουν και ακούν καθώς παρατηρούν τι συμβαίνει 
γύρω τους. Στις ‘εθνογραφίες’ που μελετούν την ανθρώπινη ομιλία το ενδια-
φέρον συγκεντρώνεται στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες και 
τις πολιτιστικές πρακτικές που αυτή η γλώσσα αντικατοπτρίζει, ενώ, παράλ-
ληλα, το βάρος πέφτει πολύ συχνά και σε θέματα ταυτότητας (προσωπικής και 
κοινωνικής) και εξουσίας. Όπως αναφέρει ο Duranti (1997: 85), «μια εθνο-
γραφία είναι η γραπτή περιγραφή της κοινωνικής οργάνωσης, των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, των συμβολικών και υλικών πόρων και των ερμηνευτικών 
πρακτικών που χαρακτηρίζουν μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων». Οι εθνο-
γράφοι, λοιπόν, αναρωτιούνται τι συμβαίνει και προσπαθούν να αποδώσουν 
τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά που παρατηρείται έχει κάποιο νόημα 
μέσα στην κοινότητα όπου παρατηρείται. Όπως σημειώνει η Johnstone (2004: 
76), η εθνογραφική προσέγγιση «προϋποθέτει . . . ότι οι καλύτερες εξηγήσεις 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι συγκεκριμένες και πολιτισμικά σχετικές», 
παρά γενικές και καθολικές. Τέτοιες μελέτες είναι επίσης ποιοτικές και όχι πο-
σοτικές (Wardhaugh, 2006: 249).

Με αυτό το σκεπτικό ο Hymes εισήγαγε τον όρο της «επικοινωνιακής ικα-
νότητας» (communication competence), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να πε-
ριγράψει τη γνώση του τρόπου χρήσης της γλώσσας με πολιτισμικά κατάλλη-
λους τρόπους. Η επικοινωνιακή ικανότητα προτάθηκε από τον Hymes ως η εκ 
διαμέτρου αντίθετη έννοια από εκείνη της «γλωσσικής ικανότητας» (linguistic 
competence) του Chomsky1, η οποία επικεντρώθηκε σε μια ιδανικής φύσεως 

1  Από τη σκοπιά της γενετικής μετασχηματιστικής γραμματικής του Noam Chomsky, ο κόσμος 
της γλωσσικής θεωρίας έχει δύο σκέλη, τη γλωσσική ικανότητα (linguistic competence) και τη 
γλωσσική επίδοση-επιτέλεση (linguistic performance). Η γλωσσική ικανότητα αφορά τη σιωπηρή 
γνώση της γλωσσικής δομής, δηλαδή, τη γνώση που συνήθως δεν είναι συνειδητή ή διαθέσιμη για 
αυθόρμητη έκθεση, αλλά, είναι αναγκαστικά υπονοούμενη σε αυτά που ο ιδανικά ικανός ομιλητής 
μπορεί να εκφράσει. Το πρωταρχικό καθήκον της θεωρίας της γλώσσας είναι να παρέχει μια σαφή 
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γνώση των υποκειμένων (ομιλητής-ακροατής) για τη γραμματικότητα2 των 
προτάσεων στη μητρική τους γλώσσα. Ο Hymes από την άλλη υποστήριξε 
ότι η γνώση μιας γλώσσας αφορά πολλά περισσότερα από αυτό (Wardhaugh 
& Fuller, 2015: 230).

Αναλυτικότερα, ο Hymes στη θεωρία του εκλαμβάνει την ικανότητα ως τον 
γενικότερο όρο για τις δυνατότητες ενός ατόμου και σημειώνει πως η ικανότητα 
εξαρτάται τόσο από τη σιωπηρή γνώση όσο από τη δυνατότητα για χρήση (επί-
δοση). Η έννοια της επικοινωνιακής επίδοσης (communication performance) 
λαμβάνει μεγάλη σημασία στο βαθμό που η μελέτη της επικοινωνιακής ικα-
νότητας θεωρηθεί ως μια πτυχή αυτού που από άλλη οπτική γωνία μπορεί να 
ονομαστεί ως «εθνογραφία συμβολικών μορφών», δηλαδή, ως μελέτη της ποι-
κιλίας των επικοινωνιακών ειδών, όπως είναι η αφήγηση, ο χορός, το δράμα, 
το τραγούδι, η ορχηστρική μουσική και οι εικαστικές τέχνες, οι οποίες αλλη-
λοσυνδέονται με την ομιλία στην επικοινωνιακή ζωή μιας κοινωνίας, από την 
οπτική γωνία της οποίας όμως, η σχετική σημαντικότητα και το νόημα της 
ομιλίας και της γλώσσας πρέπει να αξιολογηθούν. 

Βάσει αυτού του συλλογισμού ο Hymes εκτιμά ότι δεν υπάρχει επαρκής 
λόγος για τη διατήρηση μιας επιστημονικής ορολογίας που να διαφέρει από τη 
γενικότερη χρήση των όρων της «ικανότητας» και της «επίδοσης» στις Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αλληλοεπικαλύψεις 
των όρων της ικανότητας, της γνώσης και της συστημικής δυνατότητας αφε-
νός και της επίδοσης, της συμπεριφοράς, των περιορισμών εφαρμογής και της 
καταλληλότητας αφετέρου. Κατά τον Hymes, είναι απαραίτητο να διακρίνου-
με αυτούς τους βαρυσήμαντους κοινωνιογλωσσολογικούς όρους και να επα-
νεξετάσουμε τη μεταξύ τους σχέση (Hymes, 1972: 64-65).

Οργανωμένο βάσει των αρχικών γραμμάτων της αγγλικής κωδικής λέξης-
μνημονικής συσκευής «Speaking», το κοινωνικογλωσσολογικό θεωρητικό 
σχήμα του Hymes για τη μελέτη της ανθρώπινης ομιλίας και της επικοινωνια-
κής ικανότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία (components 
of speech) (Hymes, 1967: 21-25):

Πλαίσιο ή Σκηνικό [Setting or Scene (S)]. Ο καθορισμός του πλαισίου της 

περιγραφή τέτοιων γνώσεων, ειδικά, σε ό,τι έχει σχέση με τις έμφυτες γλωσσικές δομές από τις 
οποίες οι συγκεκριμένες γνώσεις πρέπει να προέρχονται. Βάσει αυτού του είδους των γνώσεων 
ο οποιοσδήποτε μπορεί να παράγει και να κατανοήσει ένα άπειρο σύνολο προτάσεων, καθώς, 
και να αντιληφθεί ότι η γλώσσα μπορεί να λογισθεί ως ένα δημιουργικό κοινωνικό ενέργημα. Η 
γλωσσική επίδοση από την άλλη, αφορά σε ένα πιο ειδικό επίπεδο εκείνες τις διαδικασίες που 
συχνά ονομάζονται «κωδικοποίηση» και «αποκωδικοποίηση» (Hymes, 1972: 54-55).
2  Η «γραμματικότητα» αφορά τη συμμόρφωση μιας πρότασης με τους κανόνες που ορίζονται 
από τη συγκεκριμένη γραμματική της εκάστοτε γλώσσας.
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ομιλίας αφορά τον προσδιορισμό του χώρου και του χρόνου εκδήλωσής της. 
Το σκηνικό μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει το ψυχολογικό ή το πολιτισμικό 
κλίμα, καθώς και τις όποιες πιθανές, ξαφνικές ή βίαιες αλλαγές του χώρου και 
του χρόνου. Τα είδη των πλαισίων που προσδιορίζονται από μια κοινωνία μπο-
ρούν να αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την ανάλυση τόσο των πράξε-
ων ομιλίας όσο του ίδιου του ρόλου της ομιλίας.

Συμμετέχοντες [Participants or Personnel (P)]. Τα συνήθη συστατικά 
στοιχεία που συναντούμε στα διάφορα θεωρητικά σχήματα για την επικοινω-
νία συνήθως αφορούν τον ομιλητή και τον ακροατή (αποστολέας-παραλήπτης, 
πομπός-δέκτης). Από την οπτική γωνία των ρητών κανόνων για την ομιλία, 
μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι ταυτόχρονα πολύ συγκεκριμένη, αλλά, και 
πολύ ανακριβής. Είναι, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένο το γεγονός ότι ορισμένοι 
κανόνες ισχύουν για έναν συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από το ανακριβές γεγο-
νός του ρόλου του ως ομιλητή ή ως ακροατή.

Σκοπός και Αποτέλεσμα [Ends (E)]. Η λέξη «end» στην αγγλική γλώσσα, 
όπως και η μετάφρασή της στην ελληνική ως «τέλος», βάσει της Φιλοσοφίας 
και της Γλωσσολογίας, σημαίνει τόσο τον σκοπό όσο το αποτέλεσμα-τέλος μιας 
προσπάθειας ή μιας διεργασίας. Το συγκεκριμένο στοιχείο στο παρόν μοντέ-
λο επικοινωνίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάκριση των ποικιλιών 
της εκάστοτε επικοινωνιακής εκδήλωσης, καθώς μέσα από την ανάλυση της 
προθετικότητας και των αποτελεσμάτων της ομιλίας μπορούμε να εντοπίσου-
με εμφανείς ή λανθάνουσες μορφές επικοινωνίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά [Art Characteristics (A)]. Τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά της επικοινωνίας ομαδοποιούν δύο στενά συνδεδεμένες πτυχές της που 
είναι η μορφή της επικοινωνίας και το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Οι συ-
γκεκριμένοι τεχνικοί όροι, «μορφή-σχέση» από τη μια πλευρά και «περιεχό-
μενο-θέμα» από την άλλη πλευρά, σε συνδυασμό με τις προθέσεις των συνο-
μιλητών και τα νοήματα που αυτοί αποδίδουν στα ανταλλασσόμενα μηνύμα-
τα αποτελούν σημαντικότατα στοιχεία διαμόρφωσης ενός βασικού πλαισίου 
αναφοράς για τη μελέτη οποιασδήποτε συνομιλίας.

Κλειδί ή Ύφος [Key (K)]. Ο συγκεκριμένος παράγοντας αφορά τη διάκρι-
ση που εισάγεται για να διακρίνει τον τόνο, τον τρόπο ή τη διάθεση βάσει των 
οποίων συντελείται μια επικοινωνιακή ενέργεια. Η διεργασία της επικοινωνί-
ας μπορεί να παραμένει η ίδια σε ότι αφορά το σκηνικό, τους συμμετέχοντες, 
τη μορφή και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά, μπορεί να διαφέρει στο 
κλειδί, δηλαδή, στο κατά πόσο το συνολικότερο ύφος είναι σκωπτικό, επίση-
μο, επιφανειακό και απρόθυμο ή επιμελές και ευσυνείδητο. Η επικοινωνιακή 
σημαντικότητα του κλειδιού εξαίρεται από το γεγονός ότι, όπου το ύφος και 
το περιεχόμενο βρίσκονται σε διένεξη τότε το ύφος-τρόπος της επικοινωνια-
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κής ενέργειας συνήθως παρακάμπτει ή υπερισχύει του περιεχομένου της στον 
προσδιορισμό της πραγματικής του σημασίας. Η σηματοδότηση του κλειδιού 
μπορεί ενίοτε να συντελείται λεκτικά, αλλά, μπορεί να γίνεται και μη λεκτικά, 
όπως είναι ένα κλείσιμο του ματιού, μια χειρονομία, η ενδυμασία ή η μουσι-
κή συνοδεία.

Δίαυλοι και κώδικες [Instrumentalities (I)]. Η παρούσα συνιστώσα επι-
κοινωνίας ομαδοποιεί δύο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους στοιχεία, αυτά του 
καναλιού και του κώδικα της επικοινωνίας. Με την επιλογή του δίαυλου νοεί-
ται η επιλογή προφορικού, γραπτού, τηλεγραφικού, σηματοφορικού ή άλλου 
μέσου μετάδοσης, ενώ, με την επιλογή του κώδικα νοείται η επιλογή στο επί-
πεδο διαφορετικών γλωσσών. Όπου η διάκριση είναι απαραίτητη οι ποικιλίες 
σε μια γλώσσα μπορούν να προσδιορισθούν ως υποκώδικες. Για τον δίγλωσ-
σο μαθητή επισημαίνεται, πως οι κανόνες που συνδέουν την επιλογή του κώ-
δικα ή του υποκώδικα με τα άλλα στοιχεία της επικοινωνίας είναι πρωταρχι-
κού ενδιαφέροντος. Στο συγκεκριμένο μοντέλο επικοινωνίας κάθε στοιχείο 
του «επικοινωνείν» εμφανίζεται να συνδιαμορφώνεται ή να διαφοροποιείται 
απ’ την αρχική του μορφή αναλόγως του συνδυασμού που προκύπτει από την 
επιλογή των άλλων στοιχείων επικοινωνίας, δηλαδή, του πλαισίου, των συμ-
μετεχόντων, της προθετικότητας και των αποτελεσμάτων, της μορφής του μη-
νύματος και του ίδιου του μηνύματος, του κλειδιού (ύφους), του δίαυλου, του 
κώδικα και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, των κανόνων αλληλεπίδρασης και 
ερμηνείας και των διαφόρων ειδών του λόγου.

Κανόνες αλληλεπίδρασης και ερμηνείας [Norms of interaction and of 
interpretation (N)]. Οι κανόνες αλληλενέργειας και ερμηνείας δεν αφορούν 
μια γενικότερη νόρμα που πρέπει να διέπει όλους τους κανόνες επιλογής με-
ταξύ των συνιστωσών της επικοινωνίας, αλλά, συγκεκριμένες συμπεριφορές 
και κοσμιότητες που μπορούν να συνοδεύουν ενέργειες ομιλίας, όπως ότι δεν 
πρέπει να διακόπτουμε τον άλλον όταν μιλάει ή ότι ο κανονικός τόνος φωνής 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο όταν έχει προγραμματιστεί, όπως 
για παράδειγμα προβλέπεται να συμβαίνει στην εκκλησία. Επίσης, οι εν λόγω 
κανόνες μπορούν να αναφέρονται σε κανόνες για την κατανόηση του τι συμ-
βαίνει σε διάφορες επικοινωνιακές ενέργειες, δηλαδή, τι μπορεί να αγνοηθεί 
και τι να προβλεφθεί, καθώς και για την επιλογή του κώδικα επικοινωνίας που 
θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί η άποψη πως σε 
μια διεξοδική ανάλυση μιας συγκεκριμένης κοινότητας ανθρώπων είτε αυτή 
είναι μικρή είτε μεγάλη, η έννοια των κανόνων αλληλεπίδρασης συνεπάγεται 
τη μελέτη της κοινωνικής της δομής, δηλαδή, εκείνων των χαρακτηριστικών 
των μελών της κοινότητας που δεν είναι άλλα από τους ρόλους, τις θέσεις, τις 
ιδιότητες, τις αρμοδιότητες, τις προσδοκίες και τους σκοπούς που διαθέτουν, 
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τις καταστάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αξίες και τις 
πεποιθήσεις που μοιράζονται μεταξύ τους, στοιχεία τα οποία συνολικά κατευ-
θύνουν και νοηματοδοτούν τη συμπεριφορά των μελών της κοινότητας.

Είδη λόγου [Genres (G)]. Τα είδη λόγου αναφέρονται στις κατηγορίες και 
τους τύπους της ομιλίας ή του εκάστοτε επικοινωνιακού γεγονότος, όπως είναι 
η συνομιλία, η φιλονικία, η προσβολή, η ειρωνεία, η ευλογία, η προσευχή, η 
διάλεξη, η διδασκαλία, η αδράνεια-σιωπή, η πώληση προϊόντων, η προώθη-
ση υπηρεσιών κ.ο.κ.

Η εκπαιδευτική αναφορικότητα του μοντέλου επικοινωνίας του Dell 
Hymes για τη σχολική τάξη 

Τα όσα αναφέραμε για το επικοινωνιακό μοντέλο του Hymes βρίσκουν την 
πλήρη έκφρασή τους εντός του μαθησιακού πλαισίου της αίθουσας διδασκα-
λίας. Εδώ παρουσιάζουμε την εκπαιδευτική αναφορικότητα του συγκεκριμέ-
νου μοντέλου επικοινωνίας, δηλαδή, τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί δύνανται 
βάσει αυτής της θεωρίας να αναλύουν και να ερμηνεύουν γόνιμα την καθη-
μερινή επικοινωνία και ζωή μέσα στο μορφωτικο-κοινωνικό πεδίο σχολικής 
τάξης στο Δημοτικό Σχολείο:

Πλαίσιο ή Σκηνικό [Setting or Scene (S)]. Το πλαίσιο ή σκηνικό επικοι-
νωνίας βρίσκει την έκφρασή του στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας, η οποία 
είναι ο θεσμικά προδιαγεγραμμένος βασικός χώρος διεξαγωγής των εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται καθημερινά μέσω της διεργασίας της 
επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών και των μαθητών 
μεταξύ τους. Το θεμελιώδες αυτό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 
μέρος του σχολικού χρόνου του εκπαιδευτικού και του μαθητή να επενδύεται 
μέσα στη σχολική τάξη. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, το ωράριο λειτουργίας του 
σχολείου, το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών και το ωρολόγιο πρόγραμ-
μα μαθημάτων της κάθε τάξης που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο διαθέσι-
μος διδακτικός χρόνος διατίθεται στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες, εί-
ναι όλα αυστηρά δομημένα, νοηματοδοτημένα και προσδιορισμένα βάσει του 
χρόνου. Ο χρόνος, κατ’ αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται να αποτελεί κριτήριο 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας τόσο της εκπαιδευτικής διεργασίας, ειδι-
κά, όσο της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, γενικότερα. 

Η δημοκρατική ή η αυταρχική, η επιστημονική ή η λανθασμένη οργάνω-
ση και διαχείριση του χώρου και του χρόνου της σχολικής τάξης από τον εκ-
παιδευτικό έχει άμεσες επιπτώσεις στη διαμόρφωση του συναισθηματικού και 
κοινωνικού κλίματος που θα επικρατεί μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και 
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συνακόλουθα, στον θετικό ή τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα 
βιώνουν καθημερινά αυτήν την ατμόσφαιρα. 

Η διαχείριση του χώρου και του χρόνου στη σχολική τάξη από τον εκπαι-
δευτικό αποτιμούνται ως καθοριστικής σημασίας ζητήματα, τα οποία ο εκπαι-
δευτικός έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να διευθετήσει αποτελεσματι-
κά στην πράξη, προκειμένου να οργανώσει, να διοικήσει και να λειτουργήσει 
την τάξη ευθύνης του. Τονίζουμε, ότι τα δύο αυτά στοιχεία επικοινωνίας-ομι-
λίας στην τάξη, δηλαδή, ο χώρος και ο χρόνος εκδήλωσής της, είναι απαραί-
τητο να αποτελούν ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους από τις οποίες ο 
εκπαιδευτικός θα εκκινά την ερμηνεία όλων των επικοινωνιακών ενεργειών, 
δηλώσεων και συμβάντων που θα λαμβάνουν χώρα καθημερινά μέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας.

Συμμετέχοντες [Participants or Personnel (P)]. Οι συμμετέχοντες στην 
επικοινωνία στην τάξη είτε αυτή αφορά αμιγώς την εκπαιδευτική διεργασία 
είτε πιο χαλαρές και ξέγνοιαστες στιγμές είναι ο εκπαιδευτικός και οι μαθη-
τές. Οι ιδιότητες του εκπαιδευτικού και του μαθητή αποτελούν, όπως έχουμε 
αναφέρει, κοινωνικούς ρόλους, οι οποίοι αφορούν το σύμπλεγμα των δικαι-
ωμάτων, των υποχρεώσεων, των ευθυνών, των κανόνων και των προσδοκιών 
που ορίζουν και διέπουν τη συμπεριφορά τους εντός του στενότερου (σχολείο 
και τάξη), αλλά, και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (φροντιστή-
ριο, γειτονιά, κοινωνία). Ο λόγος για τον οποίο επισημαίνουμε τους κοινωνι-
κούς ρόλους του εκπαιδευτικού και του μαθητή είναι, διότι οι εν λόγω ρόλοι 
προσδιορίζουν θεμελιωδώς τον τρόπο ομιλίας του καθενός, τη μεταξύ τους 
επικοινωνία, αλλά, και τη γενικότερη συμπεριφορά και αλληλεπίδρασή τους 
μέσα στην τάξη. Παράλληλα, οι ρόλοι αυτοί χαρακτηρίζονται από μια τεράστια 
μεταξύ τους ανισορροπία ωριμότητας, εργατικότητας, αυτονομίας, γνώσεων 
και από μια πολύ μεγάλη συνακόλουθη διαφορά στο μερίδιο της ευθύνης, της 
εξουσίας και της συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την επι-
κοινωνιακή λειτουργία της σχολικής τάξης. Έτσι, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός ως 
επιστημονικά και θεσμικά υπεύθυνος για την οργάνωση της επικοινωνιακής 
διεργασίας στην τάξη μπορεί, για παράδειγμα, να μιλά στους μαθητές στον 
ενικό, ενώ, εκείνοι μόνο στον πληθυντικό, καθώς και να παίρνει τον λόγο πε-
ρισσότερο και να αποφασίζει για το ποιοι μαθητές, πότε, με ποια σειρά και για 
πόσο θα μιλήσουν, με την όποια στρέβλωση στο παραπάνω γενικό επικοινω-
νιακό μοτίβο να θεωρείται μη αποδεκτή και να πρέπει να επισύρει τις όποιες 
αλλαγές ή κυρώσεις.

Σκοπός και αποτέλεσμα [Ends (E)]. Ο σκοπός της επικοινωνίας στη σχο-
λική τάξη αφορά την εκάστοτε αιτία (λόγο) για την οποία ο εκπαιδευτικός και 
οι μαθητές παίρνουν την πρωτοβουλία να μιλήσουν, να εκφραστούν, να ρω-
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τήσουν ή να προσανατολίσουν επικοινωνιακά τη συμπεριφορά τους σε συγκε-
κριμένο κάθε φορά στόχο ή αποτέλεσμα. Ο σκοπός της επικοινωνίας στην αί-
θουσα μπορεί να διατυπωθεί γενικά ότι διακρίνεται σε δύο επιμέρους αντιπα-
ρατιθέμενα, έως έναν βαθμό, σκέλη που αφορούν τη θεσμική και την προσω-
πική διάσταση της σχολικής τάξης. Δηλαδή, άλλες φορές ο εκπαιδευτικός και 
οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους με σημείο αναφοράς την εκπαιδευτική 
διεργασία και τις θεσμικές με αυτήν ανάγκες, εντολές, απαιτήσεις και επιδιώ-
ξεις του σχολείου, ενώ, άλλοτε ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές επικοινωνούν 
μεταξύ τους με πρόθεση την ελεύθερη έκφραση των προσωπικών αναγκών, των 
επιθυμιών, των απόψεων και των ιδιοσυγκρασιακών τους χαρακτηριστικών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά [Art Characteristics (A)]. Τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά της ομιλίας στην τάξη αφορούν δύο πολύ στενά συνδεόμενες μεταξύ 
τους παραμέτρους επικοινωνίας που είναι πρώτον, η μορφή της επικοινωνίας, 
δηλαδή, η συναισθηματική προσέγγιση του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή 
και η συνακόλουθη παιδαγωγική σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσά τους και 
δεύτερον, το περιεχόμενο της επικοινωνίας, δηλαδή, οι γνώσεις, οι πληροφο-
ρίες και τα μηνύματα γενικότερα, που εκπέμπονται από τον εκπαιδευτικό σκό-
πιμα, ενσυνείδητα και συστηματικά με απώτερο σκοπό την προς το καλύτε-
ρο αλλαγή της σκέψης και της συμπεριφοράς του μαθητή. Σε ό,τι αφορά τον 
θεμελιώδη αυτό δεσμό μεταξύ αυτών των δύο συνιστωσών της επικοινωνίας, 
επισημαίνουμε την προτεραιότητα που αρκετές φορές τείνει να λαμβάνει η πα-
ράμετρος της συναισθηματικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού προς τον κάθε 
μαθητή κατά την επικοινωνία, έναντι αυτού καθαυτού του περιεχομένου της 
επικοινωνίας. Ειδικότερα, η θετική συναισθηματική στάση του εκπαιδευτικού 
με κυριότερα χαρακτηριστικά τον σεβασμό, την αναγνώριση και την αποδοχή 
του μαθητή οδηγεί στο να βιώνει ο μαθητής εμπιστοσύνη, αυτοεκτίμηση και 
ασφάλεια, τα οποία με τη σειρά τους συντελούν στην αποδοχή του περιεχο-
μένου της επικοινωνίας, δηλαδή, της σχολικής και κοινωνικής γνώσης, αλλά, 
και του ίδιου του εκπαιδευτικού. Αυτή η συνάφεια, βέβαια, μπορεί κάλλιστα 
να αναγνωσθεί και ανάποδα, από το γεγονός, δηλαδή, πως όταν η μορφή της 
επικοινωνίας από πλευράς εκπαιδευτικού αφορά μια αρνητική συναισθημα-
τική προσέγγιση με ειρωνείες, απόρριψη, αδιαφορία, προσβολές και απειλές, 
τότε το περιεχόμενο της επικοινωνίας, αλλά, και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τεί-
νουν στις περισσότερες των περιπτώσεων να απορρίπτονται από τον μαθητή.

Κλειδί [Key (K)]. Κλειδί [Key (K)]. Ο συγκεκριμένος παράγοντας επικοινω-
νίας στην αίθουσα διδασκαλίας αφορά το ύφος, τον τόνο, τον τρόπο ή αλλιώς 
τη διάθεση βάσει της οποίας ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές επικοινωνούν και 
διαμορφώνουν το γενικότερο συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα της σχολι-
κής τάξης. Εδώ, βέβαια, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι το ύφος της 
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επικοινωνίας ταυτίζεται κάπως με τη μορφή της επικοινωνίας, όπως αυτή την 
περιγράψαμε ακριβώς παραπάνω. Εντούτοις, η διαφορά με τη μορφή της επι-
κοινωνίας έγκειται στο γεγονός ότι το ύφος της επικοινωνίας καθίσταται ένα 
πιο γενικό στοιχείο επικοινωνίας που αφορά τη λεκτική και μη λεκτική συ-
μπεριφορά τόσο του εκπαιδευτικού προς την ομάδα των μαθητών της τάξης 
όσο του κάθε μαθητή προς τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του. Έτσι, 
βάσει του συγκεκριμένου στοιχείου επικοινωνίας, το συνολικότερο ύφος του 
εκπαιδευτικού και των μαθητών στην τάξη μπορεί να είναι σοβαρό και επί-
σημο, επιφανειακό και απρόθυμο, θετικό και χαλαρό ή αρνητικό και εχθρικό. 

Η επικοινωνιακή σπουδαιότητα του κλειδιού, όπως συμβαίνει και με τη 
μορφή της επικοινωνίας, εξαίρεται από το γεγονός ότι, όπου τα δύο (ύφος εκ-
παιδευτικής επικοινωνίας-περιεχόμενο εκπαιδευτικής επικοινωνίας) βρίσκο-
νται σε διένεξη, τότε το ύφος της ομιλίας συνήθως παρακάμπτει ή υπερισχύει 
του περιεχομένου της ομιλίας στον προσδιορισμό της πραγματικής του σημα-
σίας. Η σηματοδότηση του τόνου της επικοινωνίας στην τάξη μπορεί να γίνει 
λεκτικά, αλλά, και μη λεκτικά, όπως είναι το καταφατικό ή αρνητικό γνέψι-
μο του κεφαλιού, το κλείσιμο του ματιού, οι χειρονομίες ή η ενδυμασία. Από 
όλα τα ύφη επικοινωνίας που αναφέραμε και από όσα ακόμη μπορούμε να συ-
ναντήσουμε στη σχετική βιβλιογραφία, το πιο ενδεδειγμένο και εύστοχο για 
τον εκπαιδευτικό στην τάξη εκτιμούμε πως στις περισσότερες περιπτώσεις εί-
ναι αυτό που προκύπτει από τον συνδυασμό ενός ευσυνείδητου και επίσημου 
ύφους. Σε ότι αφορά το ευσυνείδητο ύφος, αυτό το εκλαμβάνουμε ως το ύφος 
εκείνο του εκπαιδευτικού που διέπεται από σεβασμό, γνήσιο ενδιαφέρον και 
διαρκή εποπτεία της τάξης. Ως επίσημο (authoritative) ύφος εννοούμε το σο-
βαρό και κυριολεκτικό ύφος του εκπαιδευτικού που διατηρεί την ισορροπία 
ανάμεσα στη θεσμική και την προσωπική διάσταση της τάξης και φροντίζει 
να μην ξεπερνά τα όρια, και όχι αυτό του αυταρχικού-απολυταρχικού ύφους 
(authoritarian) που περιορίζεται στην καταπίεση των μαθητών και την επίδει-
ξη αυθεντίας και εξουσίας.

Δίαυλοι και κώδικες [Instrumentalities (I)]. Οι δίαυλοι και οι κώδικες 
επικοινωνίας αφορούν δύο πολύ σημαντικά και στενά συνδεδεμένα μεταξύ 
τους στοιχεία της επικοινωνιακής διεργασίας. Οι κύριοι δίαυλοι επικοινωνίας 
στη σχολική τάξη, δηλαδή, τα βασικά μέσα μετάδοσης των μηνυμάτων, είναι 
ο προφορικός και ο γραπτός λόγος, ενώ, ο θεμελιώδης κώδικας επικοινωνίας 
είναι η ελληνική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα επικοινωνίας στην τάξη, 
που είναι η ελληνική γλώσσα, πρέπει να κάνουμε ορισμένες βασικές επιση-
μάνσεις. α) Στα ελληνικά σχολεία στις μέρες μας λόγω των παγκόσμιων και 
μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών (μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστού-
ντες) βρίσκονται αρκετοί μαθητές οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ως μη-
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τρική γλώσσα και συνακόλουθα δεν μιλούν καλά έως καθόλου ελληνικά, β) 
Μια σημαντική μερίδα μαθητών λόγω του χαμηλού μορφωτικού κεφαλαίου 
των γονέων τους ή ακόμη, λόγω της ελλειμματικής-φλεγματικής αγωγής που 
έχουν λάβει από την οικογένειά τους μιλούν με έναν διαφορετικό, εν συγκρί-
σει με το σχολείο, και ενίοτε μη επαρκή τρόπο την ελληνική γλώσσα, γ) Ορι-
σμένοι μαθητές λόγω συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης μιλούν ελα-
φρώς ή μερικές φορές αρκετά διαφορετικά την ελληνική γλώσσα, μιλούν δη-
λαδή μια διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας (παραλλαγή-ποικιλία της «κοινής» 
γλώσσας), δ) Ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός μαθητών εμφανίζει γενικές 
ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, αναγνωστικές δυσκολίες, διατα-
ραχή γραπτής έκφρασης, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικό-
τητα, παρορμητικότητα, προβλήματα στην επικοινωνία, διάφορα σύνδρομα 
κ.ά.) που επηρεάζουν την επαρκή κατανόηση και χρήση των ελληνικών. Όλοι 
οι παραπάνω παράγοντες άλλες φορές τείνουν να δυσκολεύουν ελαφρώς τους 
μαθητές και άλλοτε δημιουργούν άμεσα και πολύ σοβαρά εμπόδια στην μα-
θησιακή και κοινωνική τους προσαρμογή στο σχολείο, η οποία συντελείται με 
πρωταρχικό και βασικό μέσο την ελληνική γλώσσα.

Κανόνες αλληλεπίδρασης και ερμηνείας [Norms of interaction and of in-
terpretation (N)]. Ο βασικός κανόνας αλληλεπίδρασης στην αίθουσα αφορά 
τη θεμελιώδη επικοινωνιακή πρακτική πως όταν κάποιος έχει τον λόγο μέσα 
στην τάξη οι υπόλοιποι πρέπει να σιωπούν. Ωστόσο, οι κανόνες ερμηνείας της 
συντελούμενης στην τάξη επικοινωνίας αποτελούν ένα πολύ πιο σύνθετο και 
απαιτητικό ζήτημα. Αναφέρονται σε όλα τα μέχρι στιγμής αναλυόμενα στοι-
χεία της επικοινωνίας στη σχολική τάξη (σκηνικό επικοινωνίας, συμμετέχοντες 
επικοινωνίας, σκοπός και αποτέλεσμα επικοινωνίας, τεχνικά χαρακτηριστικά 
επικοινωνίας, ύφος επικοινωνίας, δίαυλοι και κώδικες επικοινωνίας, ποιοτικά 
χαρακτηριστικά-χαρακτηρολογικά γνωρίσματα των μελών της τάξης, κανόνες 
επικοινωνίας), το καθένα από τα οποία ή ο συνδυασμός των εκάστοτε κάθε 
φορά στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν τα κριτήρια και άξονες για την από-
δοση της σημασίας (νοηματοδότηση) των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 
που συντελούνται καθημερινά ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές 
και ανάμεσα στους μαθητές κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος ειδικά, και της 
ζωής στην τάξη, γενικότερα.

Είδη λόγου [Genres (G)]. Σε γενικό επίπεδο, ως είδος λόγου στη σχολική 
τάξη θα μπορούσε να θεωρηθεί η ίδια η εκπαιδευτική διεργασία, κοινώς το 
μάθημα, η οποία θεμελιωδώς αποτελεί μια επικοινωνιακής και αλληλεπιδρα-
στικής φύσεως διεργασία. Ενώ, σε ένα πιο ειδικό επίπεδο, ως επιμέρους είδη 
λόγου στην αίθουσα διδασκαλίας θα μπορούσαν να νοηθούν οι καθημερινοί 
τύποι ομιλίας ή κατηγορίες επικοινωνιακών εκδηλώσεων όπως είναι η δια-
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λεκτική διδασκαλία, ο μονόλογος του εκπαιδευτικού (εισήγηση-διάλεξη), οι 
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και των μαθητών, οι μεταξύ τους έπαινοι, αλλά, 
και οι φιλονικίες, οι προσβολές και οι ειρωνείες, η παρώθηση του εκπαιδευτι-
κού προς τους μαθητές, το χιούμορ (ευφυολόγημα), η προσευχή και η σιωπή.

Ο επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη

Μια βασική προϋπόθεση που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός προκειμένου 
να εξασκεί την επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών είναι ότι η λειτουργία 
του επικοινωνιακού συστήματος της τάξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
προσωπικότητά του, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, τη μορφή της εξουσίας ή 
αυθεντίας του και τις συνακόλουθες στάσεις, εξαρτήσεις και διαπροσωπικές 
σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ του ίδιου και των μαθητών, αλλά και των 
μαθητών μεταξύ τους (Ευαγγελόπουλος, 1992: 17). Το δεύτερο στοιχείο που 
ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη του είναι ότι ένας μαθητής 
τυπικής ανάπτυξης αποκτά γνώση των προτάσεων, όχι μόνο μέσω της διδα-
σκαλίας με έναν μηχανιστικό-γραμματικό τρόπο, αλλά, και με έναν πιο άμε-
σο-κατάλληλο τρόπο. Ειδικότερα, μέσα από την καθημερινή ζωή στην τάξη το 
μικρό παιδί αποκτά σταδιακά την επάρκεια για το πότε να μιλήσει, πότε όχι, 
καθώς και για το ποιο θέμα θα μιλήσει με ποιον, πότε, που και με ποιον τρό-
πο. Δηλαδή, ένα παιδί γίνεται σταδιακά ικανό στο να κατακτήσει ένα ρεπερ-
τόριο επικοινωνιακών ενεργειών, να συμμετάσχει κοινωνικά σε ομιλίες και να 
αξιολογήσει την πληρότητά τους (Hymes, 1972: 60). Αυτό είναι κάτι που έχει 
συμβεί τόσο πριν από την είσοδό του στο σχολείο, δηλαδή, την οικογένεια και 
τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο όσο σε καθημερινή βάση μέσα στην αίθου-
σα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Αν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να ενισχύει την καλλιέργεια των επικοινωνια-
κών δεξιοτήτων των μαθητών του με τον τρόπο διδασκαλίας του και να αντι-
προσωπεύει την αληθινή αλλαγή όχι μόνο στη θεωρία, αλλά, και την πράξη 
μέσα στη σχολική τάξη είναι απαραίτητο να γνωρίζει πως η απλή αναπροσαρ-
μογή των διδακτικών στόχων, του μαθησιακού υλικού και της αξιολόγησης 
των μαθητικών επιδόσεων καθίσταται ανεπαρκής. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
συνδυαστικά με τα παραπάνω η προσοχή του εκπαιδευτικού πρέπει να επικε-
ντρώνεται καθημερινά στη δημιουργία αυξημένων ποσοτικά και ποιοτικά εκ-
παιδευτικών και μη καθαρά εκπαιδευτικών ευκαιριών και συνθηκών μέσα στην 
τάξη προκειμένου ο ίδιος και οι μαθητές του να βιώνουν και να εξασκούνται 
σε αυθεντικές επικοινωνιακές εμπειρίες και διεργασίες. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί η άποψη πως πέρα από την επι-
στημονική κατάρτιση και το επίπεδο προσωπικής δραστηριοποίησης του εκά-
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στοτε εκπαιδευτικού η θεσμική υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού είναι 
απαραίτητη για την προώθηση και τη διατήρηση της συνεργασίας, της καινο-
τομίας και της αλλαγής στο χώρο της Εκπαίδευσης (Savignon, 2017: 6). Ορι-
σμένα βασικά κριτήρια για την εξάσκηση των επικοινωνιακών και κοινωνι-
κών δεξιοτήτων των μαθητών, βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός δύναται να 
οργανώνει την εκπαιδευτική διεργασία στην τάξη είναι (Mahdi, 2007: 11-15):

1. Αποφυγή υπερβολικής έμφασης στη γραμματική ακρίβεια.
2. Επίγνωση ότι η γραμματική δεξιότητα είναι εγγενές μέρος της επικοι-

νωνιακής δεξιότητας3.
3. Επίγνωση των πολιτισμικών και κοινωνικών στοιχείων που επηρεάζουν 

τη χρήση της γλώσσας.
4. Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η επικοινωνία δεν πραγματοποιεί-

ται μόνο μέσω της ομιλίας, αλλά, και μέσω των επικοινωνιακών χαρα-
κτηριστικών που συνοδεύουν την ομιλία, όπως είναι οι εκφράσεις του 
προσώπου, τα νεύματα του κεφαλιού, οι διάφορες στάσεις του σώμα-
τος, η τονικότητα της φωνής, η οπτική επαφή και άλλα παραγλωσσι-
κά στοιχεία, χωρίς τα οποία η επικοινωνία θα ήταν άψυχη και ανιαρή.

5. Η εξάσκηση της επικοινωνιακής δεξιότητας του μαθητή απαιτεί βιω-
ματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σκόπιμη χρήση της γλώσ-
σας εκ μέρους του.

O εκπαιδευτικός, όμως, προτού αναλάβει να καλλιεργήσει την επικοινωνι-
ακή δεξιότητα του μαθητή πρέπει πρώτα να αναλάβει την ευθύνη να εξασκη-
θεί ο ίδιος ατομικά και να εξελίξει τις δικές του επικοινωνιακές και κοινωνικές 
δεξιότητες. Και αυτό επειδή μέσα από την εξάσκηση και βελτίωση της επι-
κοινωνιακής του δεξιότητας ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να εφαρμόζει 
με αποτελεσματικότερο τρόπο τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, αλλά, και να 
επιλέγει καταλληλότερο διδακτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση 
στη γραμματική ικανότητα και μόνο δεν θα παρέχει στον μαθητή τη δυνατό-
τητα να ερμηνεύει και να παράγει τη γλώσσα κατάλληλα.

Όπως σημειώσαμε παραπάνω, η έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας 
που προτείνει ο Hymes δεν παρέχει προτεραιότητες για κανένα μεμονωμένο 
στοιχείο της γλώσσας έναντι άλλου. Αντιθέτως, διατείνεται πως ένας σωστός 
χρήστης της γλώσσας δεν πρέπει να έχει μόνο ακριβή (γραμματική) γνώση 
της γλώσσας, αλλά, είναι απαραίτητο να διαθέτει και την ικανότητα συντονι-
σμού της γραμματικής ικανότητας με την ικανότητα ενσωμάτωσης στον λόγο 

3  Η διδασκαλία της επικοινωνίας ως θεωρίας και πράξης δεν αποκλείει τη μεταγλωσσική 
συνειδητοποίηση, δηλαδή, την επίγνωση των κανόνων του συντακτικού, της ομιλίας και της 
κοινωνικής εκφραστικής καταλληλότητας (Savignon, 2017: 6).
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του κοινωνιογλωσσολογικών επικοινωνιακών στοιχείων και συμφραζόμενων. 
Τοιουτοτρόπως, η επικοινωνιακή δεξιότητα του εκπαιδευτικού και του μαθητή 
ενυπάρχει στη σχολική τάξη του Δημοτικού Σχολείου ως έννοια και πρακτική 
υπό το σκεπτικό ότι οι καθημερινές επικοινωνιακού τύπου διεργασίες της δι-
δασκαλίας και της μάθησης είναι δυνατό, αλλά, και γόνιμο να προσεγγίζονται 
τόσο εννοιολογικά όσο και πρακτικά βάσει της ιδέας της επικοινωνιακής δε-
ξιότητας, λόγω της καθημερινής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που εξε-
λίσσονται σε καθημερινή βάση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών 
και των μαθητών μεταξύ τους κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος ειδικά, αλλά, 
και της ζωής στην τάξη, γενικότερα (Mahdi, 2007: 23).

Επίλογος

Οι καλλιεργημένες και αυξημένες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
(social communication skills) σε συνδυασμό με τη δεξιότητα ενσυναίσθησης 
(empathy) του εκπαιδευτικού αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες, 
αν όχι τις σημαντικότερες, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον εκ-
παιδευτικό που επιθυμεί να οργανώσει, να διοικήσει και να λειτουργήσει απο-
τελεσματικά τη σχολική τάξη που έχει υπ’ ευθύνη του. Είναι αρκετά αμφίβολο 
έως αδύνατο ένας εκπαιδευτικός να μπορεί να διδάσκει και να διαπαιδαγωγεί 
τους μαθητές του αποτελεσματικά, εάν πρώτα δεν έχει γίνει ικανός να κατα-
λαβαίνει έστω κατά προσέγγιση πως αισθάνονται οι μαθητές του και να τους 
προσεγγίζει επικοινωνιακά με τον ανάλογο κάθε φορά τρόπο. 

Η υψηλού επιπέδου επικοινωνιακή και κοινωνική συμπεριφορά είναι κάτι με 
το οποίο υπάρχει ενδεχόμενο να γεννηθεί κανείς, αλλά, παράλληλα, είναι μια 
δεξιότητα την οποία μπορεί κάποιος ο οποίος δεν την έχει να την κατακτήσει 
και να την εξελίξει σε ικανοποιητικό για τον ίδιο βαθμό, έπειτα από εκπαίδευ-
ση πάνω στη θεωρία και την πράξη της διεργασίας της επικοινωνίας και της 
αλληλεπίδρασης. Η δουλειά της Εκπαίδευσης είναι να παρεμβαίνει στη φύση 
και να αλλάζει προς το καλύτερο τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι αυτό θα το πράττει με σεβασμό στην ανθρώπινη οντότητα, μελε-
τώντας τα ατομικά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου και 
πράττοντας ανάλογα, άλλοτε ενισχύοντας ένα «θετικό» χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας και άλλοτε αποσβένοντας ένα «όχι τόσο θετικό» για το ίδιο 
και την ευρύτερη κοινότητα του ανθρώπου προσωπικό γνώρισμα.

Ο εκπαιδευτικός μέσα από την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης για την 
καλλιέργεια των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων και της ενσυναισθητικής του 
δεξιότητας το μόνο σίγουρο είναι πως θα μπορεί να διευθετεί αποτελεσματι-
κότερα όλες τις επικοινωνιακής φύσεως λειτουργίες της σχολικής τάξης, δη-
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λαδή, τη διαρρύθμιση του χώρου της αίθουσας, τη διαμόρφωση ενός ψυχο-
κοινωνικού κλίματος που θα προωθεί τη μάθηση, τη διατήρηση της πειθαρχί-
ας, την οργάνωση της διδασκαλίας και της συμβουλευτικής προς τους γονείς. 
Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, μέσα από τις παραπάνω δεξιότητες θα μπορεί να 
αντιμετωπίζει με πιο άμεσο τρόπο πειθαρχικά προβλήματα, όπως μαθητές που 
αντιμιλούν ή μαθητές με χειριστικές συμπεριφορές, συναισθηματικά προβλή-
ματα μαθητών, φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού και ζητήματα μαθησιακών 
δυσκολιών, περιπτώσεις δυσλειτουργικών οικογενειών, καθώς και όλες εκεί-
νες τις λεπτομέρειες που λειτουργούν ως προσκόμματα δημιουργώντας σταδι-
ακά το χάος και αποτρέποντας την εγκαθίδρυση της τάξης (order) μέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας.
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Abstract

The purpose of this paper is to analyze and highlight the educational relevance 
of Hymes communication theory for the elementary school classroom, as well 
as to describe the teacher’s communication role in it. The introductory part of 
the text emphasizes the importance of the social context in which the speech is 
expressed, as being a key component of the communication process. The work 
continues with the presentation of Hymes’ views, while, immediately afterwards, 
the way in which the present communication model finds its expression in the 
classroom is analyzed, fully interpreting the daily communication and life in 
the classroom. Then, the description of the teacher’s communication role in the 
classroom is made, while, selectively, some concluding findings and remarks 
are presented regarding the scientific value of cultivating the communication 
and social skills of the teacher.

Key-words: communication, social context, elementary classroom, teacher, 
student
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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 
της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των από-
ψεων του συγγραφέα.
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